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 تَابعهبيع
 12/10/89ٗافت: تاضٗد زض                                                    هحسياسواعيلي

 20/12/89تاضٗد پصٗطـ:                                             **رضاآقاهَسيطْراًي
 چکيذُ

ً٘اظهٌس اضازُ افطاز اؾت ٍ ، ٍخَز آهسىِ توام اٖوال حمَلٖ اٖن اظ ٖمَز ٍ اٗماٖات تطإ ت
تسا ًؿثت تِ ٗه تِ ٖثاضت زٗگط ٖلن افطاز ات. تسٍى اضازُ ّ٘چ گاُ قىل ًرَاٌّس گطفت

گ٘طز ٍ ؾپؽ تط اؾاؼ آى ٖلن ٍ آگاّٖ اٖوال اضازُ ًؿثت تِ ٗه ٖول  هٖهَئَ تٗلك 
لاًَى هسًٖ حؿة ْاّط تا لَاٖس ولٖ زض هرالفت  356اها شٗل هازُ. آٗس هٖحمَلٖ تَخَز 

اؾت چطاوِ زض اٗي هازُ تهطٗح قسُ اگط چ٘عٕ ٖطفا تِ ٌَٖاى تَاتٕ هثٕ٘ هحؿَب قَز حتٖ 
تِ آى تٗلك ًگطفتِ تاقس( تا اٗي ٍخَز هلى٘ت اٗي إ  ٍ اضازُ)اهل٘ي خاّل تِ آى تاقٌساگط هتٗ

زض اٗي پػٍّف تِ هؿائل شٗل پطزاذتِ قسُ اؾت آٗا حىن . قَز هٖاهَض ً٘ع تِ هكتطٕ هٌتمل 
 اؾاؾاًقَز! ٍ آٗا  هٖاٗي هازُ تط ذالف لاٖسُ اؾت ٍ تِ ٌَٖاى قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ هحؿَب 

اٗي هازُ تطذالف لاٖسُ ًثَزُ ٍ هُاتك تا وِ  اٗي ًٖ هٗتثط اؾت ٗا ذ٘ط! ٍ ٗاقطٌ يوٌٖ لاًَ
اٗي هازُ هكوَل ّ٘چ ٗه اظ اٗي هثاًٖ ًثَزُ ٍ تاتٕ لاٖسُ وِ  اٗي اضازُ هتٗاهل٘ي اؾت ٍ ٗا ًْاٗتا

 . زٗگطٕ اؾت
 
گاىکليذيٍاژ
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هقذهِ

ٖوسُ زض اٗي پػٍّف اٗي اؾت وِ تط چِ اؾاؾٖ هالى٘ت تَاتٕ هثٕ٘ تِ هكتطٕ  ألٔهؿ
هوىي اؾت َطف٘ي زض هتي ٖمس تِ آى تهطٗح ًىطزُ وِ  اٗي تا ٍخَز، قَز هٖهٌتمل 

اتتسا تاٗس ضًٍس  هؿألِزض تطضؾٖ اٗي . خاّل تِ ٖطف تَزُ تاقٌس اؾاؾاًتاقٌس ٍ ٗا 
زض اضازُ  هؿتم٘واًضٕ ٖلن ٍ خْل هتٗالسٗي وِ تكى٘ل اٖوال حمَلٖ ضا اظ ًٓط اثطگصا

آًاى ًمف زاضز هَضز هُالِٗ لطاض زاز ٍ هكرم ًوَز وِ آٗا تَاتٕ هثٕ٘ خعء اهَضٕ 
خعء وِ  اٗي اثط گصاض ً٘ؿت ٍ ٗاّا  آى اؾت وِ ٖلن ٍ خْل ٍ ًت٘دتا اضازُ افطاز زض

ٖ تاتٕ اضازُ اٗكاى تَاًس آًطا تغ٘٘ط تسّس ٍ تِ ًَٖ هٖاهَضٕ اؾت وِ اضازُ هتٗاهل٘ي 
لصا ، تطذٖ هوىي اؾت تگٌَٗس اًتمال تَاتٕ هثٕ٘ هاًٌس احىام آهطاًِ قطٖٖ ّؿتٌس. اؾت

چِ افطاز ًؿثت تِ آى اضازُ وطزُ تاقٌس ٍ چِ اضازُ ًىطزُ تاقٌس زض اًتمال هالى٘ت اٗي 
قَز اٌٗؿت وِ تَاتٕ هثٕ٘  هًٖٓط زٗگطٕ وِ هُطح . ًرَاّس تَز هإثطاهَض تِ هكتطٕ 

تَاًس زض آى اثط گصاض تاقس ٍ حىن  هٖعء آى زؾتِ اظ اهَضٕ اؾت وِ اضازُ هتٗاهل٘ي خ
لصا تِ ًَٖٖ تاتٕ اضازُ َطف٘ي ٖمس اؾت چطا وِ اٗكاى خعءٕ اظ ٖطف . آًطا تغ٘٘ط تسّس

تَزُ ٍ آگاُ تِ ضفتاضّإ ضاٗح ٍ لُٖٗ ٖطفٖ ّؿتٌس اگط چِ وِ ًؿثت تِ ٗه ههساق 
ًت٘دتا َثك اٗي زٗسگاُ تَاتٕ هثٕ٘ تِ ٌَٖاى قطٌ يوٌٖ . خْل ٗا تطزٗس زاقتِ تاقٌس

ًٓط زٗگطٕ وِ هُطح اؾت اٌٗؿت وِ تَاتٕ هثٕ٘ اظ تاب اثط ٍ . قَز هٖٖطفٖ هحؿَب 
ٍ لصا زض ًْاٗت تاتٕ اضازُ اٍلِ٘ هتٗاهل٘ي تِ . آٌٗس هٖاؾت وِ تِ هلى٘ت هكتطٕ زض  هإثط

تط اٗي اؾاؼ تَاتٕ هثٕ٘ ًِ تِ . ستاق وٖاًٗماز ٖمس تَزُ ٍ زض ًت٘دِ تط ذالف لاٖسُ ً
قَز ٍ ًِ تِ ٌَٖاى قطٌ يوٌٖ ٖطفٖ للوساز  هٌَٖٖاى قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ هحؿَب 

 . قَز هٖ
ًقشيًذاردّاآىاهَريکِارادُافراددرتغيير.0

تَاى  هٖتسضؾتٖ قٌاؾاٖٗ قَز ؛زض ٗه تمؿ٘ن ولٖ ، هاّ٘ت تَاتٕ هثٕ٘وِ  آى تطإ 
ٖلن ٍ خْل زض  وِ َث٘ٗتاً)تط اؾاؼ اهىاى اٖوال اضازُ هحتَإ اٖوال حمَلٖ ضا

 ٍ زض ًت٘دِ)اؾت( ٍ ٖسم اهىاى اٖوال اضازُ هإثطگ٘طٕ ٗا ٖسم قىل گ٘طٕ آى  قىل
 تِ زٍ زؾتِ ولٖ تمؿ٘ن ًوَز:، گصاضٕ ٖلن ٍ خْل( ٖسم اثط
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 ًمكٖ ًساضز ٍ تا قىل گ٘طٕ ٖول حمَلٖ تَخَزّا  آى اهَضٕ وِ اضازُ افطاز زض تغ٘٘ط. 1
 . آٌٗس هٖ
 . اؾت هإثطّا  آى اهَضٕ وِ اضازُ هتٗاهل٘ي زض تغ٘٘ط. 2

 تاقس: هٖظٗط ّإ  اها لؿوت اٍل ذَز زاضإ ترف
اهَريکِهرتبطباهقتضايراتعقذّستٌذ.0-0

تطذٖ . زض اٗي ذهَل تٗاضٗف هتٗسزٕ تَؾٍ حمَلساًاى ٍ فمْاء اضائِ قسُ اؾت
ٕ اؾت وِ ٖمس تطإ پ٘ساٗف آى هٌٗمس قسُ هٗتمسًس همتًإ شات ٖمس ٖثاضت اظ اهط

 ،اهاهٖ).تَاى آًطا همهَز انلٖ ٍ اؾاؾٖ اظ ٖمس زاًؿت هٖتِ ٖثاضت زٗگط . اؾت
ًت٘دِ ٍ اثط ، وِ همتًإ شات ٖمساًس  تطذٖ زٗگط چٌ٘ي اتطاظ زاقتِ( 281ل، 1387
، هحمك زاهاز).اًس ٖمس ضا هٌٗمس وطزُ، اؾت وِ َطف٘ي تِ لهس حهَل آى وٖهؿتم٘
وِ: هَئَ اًس  ً٘ع زض تٗطٗف همتًإ شات ٖمس ت٘اى زاقتِإ  ٍ ٖسُ( 72ل، 1384

قَز ٍ تِ ذَاؾت َطف٘ي ٗا احىام هتطتة تط  هٖانلٖ اؾت وِ ٖمس تِ ذاَط آى ٍالٕ 
تط اٗي هثٌا قطَٖ تا همتًإ ٖمس هرالف اؾت وِ آى . آى الظهِ هاّ٘ت ٖمس اؾت

 (182ل،  3ج ،1387، واتَظٗاى).ٌسهَئَ اؾاؾٖ ٗا اثط انلٖ هَْٗز ضا ًفٖ و
چٌاى تِ  «همتًاء»آٗس اٗي اؾت وِ  هٖچِ وِ اظ هدؤَ تٗاضٗف هتٗسز تسؾت  آى

هاّ٘ت ٖمس ٍاتؿتِ ٍ هالظم تا آى اؾت وِ اگط تَؾ٘لِ قطٌ گطفتِ قَز خَّط ٖمس ً٘ع 
، واتَظٗاى).هاًس وٖهَيَٖٖ تطإ آى تالٖ ً، اظ زؾت ه٘طٍز ٍ زض زٗس ٖطف ٗا لاًَى

 (175ل ، 3ج ،1387
لصا اگط اٗي . ذَضز هٖ تِ اٗي هٌٗا وِ هاّ٘ت انلٖ ٖمس تَؾٍ همتًإ شات ٖمس ضلن

زٗگط ٖول حمَلٖ تكى٘ل قسُ حم٘متاً آى ٌَٖاى  ، اظ ٖمس گطفتِ قَزّا  آثاض ٍ ٍٗػگٖ
تطذٖ اظ حمَلساًاى ً٘ع زض ذهَل ٖسم اهىاى . ًعز ٖطف ًرَاّس زاقت ههُلح ضا

اٗي چٌ٘ي اؾتسالل وطزُ اًس: اگط قطَٖ زض ٖمس ، ًإ شات ٖمسهرالفت اضازٕ تا همت
ت٘ي هفاز قطٌ ٍ هفاز ٖمس تًاز حانل ، تكَز وِ تط ذالف همتًإ شات آى ٖمس تاقس

گطزز ٍ تحمك قطٌ هَخة  هٖقَز ظٗطا تحمك ٖمس هَخة پ٘ساٗف همتًإ آى  هٖ
اء ٍ ًفٖ آى زض آى قَز ٍ ًت٘دِ ٖمس هعتَض وِ اثثات همتً هٖٖسم پ٘ساٗف آى همتًاء 

 (281ل ،1ج ،1387، اهاهٖ).ٖسم حهَل آى ٖمس ذَاّستَز، ٍاحس اؾت
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وِ اًس  زٗگط ً٘ع زل٘ل تُالى قطٌ هرالف همتًإ شات ٖمس ضا اٗي زاًؿتِ ٖٓس
تٌاتط اٗي اگط . لهس اًكإ هسلَل قطٌ هؿتلعم ٖسم لهس اًكإ هسلَل ٖمس اؾت

تَافك وٌٌس زض حم٘مت هسلَل ٖمس ، تَطف٘ي تط قطَٖ وِ ذالف همتًإ شات ٖمس اؾ
تاَل وِ  آى تِ ّو٘ي ٖلت قطٌ هرالف همتًإ شات ٖمس ٖالٍُ تط. ضا لهس ًىطزُ اًس

ضٍز ظٗطا چٌ٘ي قطَٖ هؿتلعم ٖسم لهس اًكإ ٖمس  هٖاؾت هثُل ٖمس ً٘ع تكواض 
 (72ل، 1384، هحمك زاهاز).اؾت

اُٖاء  ، ل٘ه ٖ٘ي زض ّثِتو ، تول٘ه هٌفٗت زض اخاضُ ، هاًٌس تول٘ه ٖ٘ي زض تٕ٘
ًت٘دِ ًؿثت تِ اهَضٕ  زض ...خَاظ تهطف زض هَضز ٖاضِٗ ٍ ، ، ً٘اتت زض ٍوالت ٍ ٍزِٗٗ

ئٖوال اضازُ اظ خاًة هتٗالسٗي اظ اٗي ًٓط وِ  ، وِ هطتثٍ تا همتًإ شات ٖمس ّؿتٌس
تِ خْت هٌافات ، ضا هحسٍز وٌٌس ترَاٌّس خلَٕ تحمك اٗي آثاض ضا تگ٘طًس ٍ ٗا آى

لاتل ، ٍ تطزٗس زض ٍخَز اضازُ خسٕ ًؿثت تِ قىل گ٘طٕ ٖمس، قتي تا همتًإ ٖمسزا
هَخثات تُالى انل ٖمس فطاّن ذَاّس  ، إ ثَزُ ٍ زض نَضت ئٖوال چٌ٘ي اضازُتهَض ً

 . قس
تِ آى تَخِ زاقت اٗي اؾت وِ هثٌإ تَخَز  وِ زض آذط اٗي هثحث تاٗسإ  ًىتِ

ذَز ٖطف ٍ ؾ٘طُ هؿتوطُ ٖمالء  ٖوستاً ،زض اٖوال حمَلٖ، آهسى همتًإ شات
ٍخَز زاضًس وِ تَؾٍ ...ْٖس ٍ، ًصض، ٍلف، الثتِ هَاضز ذانٖ اظ لث٘ل ٍن٘ت. تاقس هٖ

ٍ اٗي تِ زل٘ل آى اؾت وِ ذَز قاضٔ اٗي گًَِ  ذَضز هٖضلن ّا  آى همتًإ شات، قاضٔ
اٗي قىل زض وطزُ ٍ تَخَز آٍضزُ اؾت ٍ پ٘ف اظ اٗي ً٘ع تِ  تأؾ٘ؽاتتسائا  اٖوال ضا

، ًدفٖ ؛669ل ، 4ج   ،ُ.ق1419، ٖاهلٖ حؿٌٖ٘)1.ه٘اى ٖطف ؾاتمِ ًساقتِ اًس
 (127ل، 23ج، قُ.1392

 اهَريکِهرتبطباهقتضايراتعقذًيستٌذ.0-2

تَُض هؿتم٘ن ٍاتؿتِ تِ اضازُ  اٍالًزض ذهَل تكى٘ل اٗي ترف اظ اٖوال حمَلٖ وِ 
زٍ گًَِ اثط گصاضٕ ٍخَز ، قًَس هٖٗداز تا تحمك ٖول حمَلٖ اثاً٘اً  قاضٔ اؾت ٍ

 زاضز: 
قطٔ همطض ًوَزُ تَؾٍ هتٗاهل٘ي چِ  آى ٗه اثط گصاضٕ اظ اٗي خْت اؾت وِ اگط

زض همام ثثَت تِ قىل نح٘ح ٍالٕ ًكسُ لصا َثٗا زض ّا  آى ٖول حمَلٖ، ضٖاٗت ًكَز
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اظ ًٓط ٖطف تِ ا ّ آى اگط چِ السام. تَاًس هَضز اؾتٌاز لطاض تگ٘طز وٖهطحلِ اثثات ً٘ع ً
. نَضت نح٘ح ٍالٕ قسُ تاقس ٍ اهطٕ ذالف همتًإ شات ٖمس ً٘ع ضخ ًسازُ تاقس

قطٌ ًاهكطٍٔ ًثَزى خْت هٗاهلِ ٗا قطٌ  هاًٌس ٍخَز زٍ قاّس ٖازل ح٘ي َالق ٍ ٗا
 ...لثى فٖ الودلؽ ثوي زض تٕ٘ ؾلف ٍ

ٖ نح٘حا اثط گصاضٕ زٗگط قطٔ تِ اٗي تطت٘ة ذَاّس تَز وِ ٍلتٖ ٖمس ٗا اٗماٖ
 تط ٖول حمَلٖ نطف ًٓط اظ اضازُ هتٗاهل٘ي، تطذٖ احىام ٍ آثاض ذال، قَز هٍٖالٕ 

ٕ تأث٘ط، اضازُ هرالف اٗي حىن قطٔ ضا ً٘ع وطزُ تاقٌسّا  آى حتٖ اگط. قَز هٖتاض ّا  آى
هاًٌس ٍخَب پطزاذت ًفمِ وِ قطٖا . ًساقتِ ٍ حىن قطٔ ذَز تِ ذَز ًافص ذَاّس قس

 ...ذ٘اض تاذ٘ط ٍ، ذ٘اض حَ٘اى، ٍ ٗا حىن تِ ذ٘اض هدلؽ. تِ ْٖسُ ظٍج اؾت
اضازُ هتٗاهل٘ي ًو٘تَاًس ، زض ًت٘دِ زض اٗي ترف اظ هحتَإ اٖوال حمَلٖ ً٘ع

، 2ج ُ.ق،1422،هىاضم ق٘طاظٕ)2.هَخة تغ٘٘ط گطزز ٍ ٗا تِ ًحَٕ اظ اًحا اثط گصاض تاقس
 (146ل، 3ج ،ُ.ق1419 ،تدٌَضزٕ ؛56ل، 2ج، ُ.ق1417  ،الوطاغٖ  الحؿٌٖ٘ ؛669ل

ٖ )،  ٖاهلٖ  خثٖٗ) 3تِ ّو٘ي خْت اؾت وِ قاٗس تتَاى تٗات٘ط تطذٖ اظ فمْاء ، 3ج، (تيا  تي

ٖ  ؛101ل، 2ج، 1383،  ٖاهلٖ  خثٖٗ؛ 227ل ( هثٌيٖ  143ل، 19ج ،ُ.ق4444، تحطاًي

تيِ اٗيي تريف اظ آثياض ٍ احىيام اٖويال        سم اضازُ قطٔ تط اضازُ هتٗاهل٘ي ضا نيطفاً تط تم

ٍيَح تا لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ للمهيَز  ِ ٍ اظ اَالق ٖثاضات اٗكاى وِ ت حمَلٖ حول وطز

ٖ ) 4زض تًاز تَزُ ٍ اتفالا هَضز اقىال ؾاٗط فمْياء  ( ً٘يع  127ل، 23ج، قُ.1392، ًدفي

احىام ٍ آثاض قيطٖٖ  ، وِ ت٘اى قس ََض ّواىلصا . زضؾتٖ اختٌاب وطزِ ت، لطاضگطفتِ اؾت

يو٘وِ ٖمَز ٍ اٗماٖيات  ، ا تِ نَضت قطٌ يوٌٖاگط چِ هتٗلك اضازُ هتٗاهل٘ي ًثَزُ اه

 . قَز هٖهٌِٗ٘ 
تٗاضو تا لاٖسُ المَٗز  هؿألِ، زض ذهَل اٗي زؾتِ اظ هحتَإ اٖوال حمَلٖ 

، ُ.ق1417  ،الوطاغٖ  الحؿٌٖ٘) 5اخوأ فمْا اٍالًقَز چطا وِ  وٖتاتِٗ للمهَز ً٘ع هُطح ً
ٖ ً٘ع لائل تِ تٗاضو ٍ ٖسم ( تط نحت اٗي آثاض ٍ احىام ٍخَز زاضز ٍ وؿ56ل، 2ج

 . اٖتثاض اٗي اهَض تِ اٗي ًحَ ًكسُ اؾت
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الٌَّثٖ »تط اؾاؼ اَالق آِٗ:، اٗي وِ تِ خْت تمسم اضازُ قاضٔ تط اضازُ هتٗاهل٘يثاً٘اً 
( اٗي زٍ اضازُ زض ٗه ؾُح ًثَزُ تلىِ 9آِٗ، ؾَضُ احعاب)«اٍَلٖ تِالوَُهٌِ٘يَ هِي اًَفُؿِِْن
 . لصا اقىال تٗاضو اظ اؾاؼ هٌتفٖ ذَاّس تَز ٗىٖ همسم تط زٗگطٕ اؾت

، تط ّو٘ي هثٌا، زض ذهَل قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ ً٘ع وِ زض حمَق هَضز تحث اؾت
اهط نح٘حٖ تَزُ ٍ لاتل٘ت يو٘وِ قسى تِ ٖمَز ٍ اٗماٖات ٍ حتٖ اٖوال حمَلٖ وِ 

اگط  آٌٗس ٍ تِ اٗي قىل زض گصقتِ ؾاتمِ ًساقتٌس ضا ً٘ع ذَاّس زاقت هٖخسٗسا تَخَز 
چِ هتٗاهل٘ي اٗي اهَض ضا اضازُ ًىطزُ تاقٌس ٍ ٗا اضازُ ذالف آى ضا وطزُ تاقٌس ٍ ٗا 

فمْا ً٘ع چٌ٘ي ، ّواى ََض وِ زض تحث آثاض ٍ احىام قطٖٖ. خاّل تِ اٗي اهَض تاقٌس
  .تحل٘لٖ ضا اتطاظ زاقتٌس
ّا  ىآ يو٘وِ، تَاًس تِ ٌَٖاى تَاتٕ ّط ٗه اظ اٖوال حمَلٖ هٖلصا اضازُ لاًًَٖ 

قثِ٘ ًَٔ زٍم اظ اثط گصاضٕ احىام قطٔ تط ٖمَز ، تكَز ٍ الثتِ اظ ًٓط اثط گصاضٕ
 . تاقس وِ زض اتتسإ ّو٘ي لؿوت ت٘اى قس هٖ

اٗي احىام ٍ آثاض ، قَز هٖتِ اٗي نَضت وِ ٍلتٖ ٖمس ٗا اٗماٖٖ نح٘حا ٍالٕ 
ّا  آى حتٖ اگط. قَز هٖتاض ّا  آى تط ٖول حمَلٖ نطف ًٓط اظ اضازُ هتٗاهل٘ي، لاًًَٖ

ٕ ًساقتِ ٍ حىن لاًَى ذَز تِ ذَز تأث٘ط، اضازُ هرالف حىن لاًًَٖ ضا ً٘ع وطزُ تاقٌس
ولِ٘ هٗاهالت نَضت گطفتِ ًؿثت تِ اهَال  وٖهاًٌس لعٍم ثثت ضؾ. ًافص ذَاّس قس

 . غ٘طهٌمَل
لاًَى هسًٖ ً٘ع تِ نطاحت ت٘اًگط لاًًَٖ تَزى ٍ هكطٍٔ تَزى چٌ٘ي  220هازُ 
 قَز: هٖيو٘وِ اٖوال حمَلٖ ، اؾت وِ اظ خاًة همٌي اٖتثاضاتٖ

، ًواٗس هًِٖ فمٍ هتٗاهل٘ي ضا تِ اخطإ چ٘عٕ وِ زض آى تهطٗح قسُ هلعم  ٖمَز»
اظ  موجب قانونتلىِ هتٗاهل٘ي تِ ولِ٘ ًتاٗدٖ ّن وِ تِ هَخة ٖطف ٍ ٖازت ٗا تِ 

 .«تاقٌس هٖقَز هلعم  هٖٖمس حانل 
 ( اظ اٗي وِ چَى ٍاغ119ُل، 1381، تْطاهٖ)ىالثتِ تفؿ٘ط تطذٖ اظ حمَلساًا 

تا ؾ٘اق ٖثاضت ٍ ، زض وٌاض ٖطف شوط قسُ پؽ هٌَٓض اظ آى لاًَى تىو٘لٖ اؾت «لاًَى»
  ّواٌّگٖ چٌساًٖ ًساضز.« تاقٌس هٖهلعم »ٍ  «ًواٗس هٖهلعم »لطٌِٗ 
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 ،تط اؾت هٌاؾةچِ  آى ضا تفؿ٘ط ًواٗ٘ن «لاًَى» وِ ٍاغُ ضؾس تِ خإ آى هًٖٓط ِ ت
ضا تحل٘ل ًواٗ٘ن ٍ تگَٗ٘ن هٌَٓض هازُ اٗي اؾت وِ  «ٖطف ٍ ٖازت»ؾت وِ ٍاغُ ا اٗي

اگط چِ وِ زض ٖمس ، همتًإ شات ٖمَز ّؿتٌس، ولِ٘ ًتاٗدٖ وِ تِ حىن ٖطف ٍ ٖازت
 . ذَاٌّس تَزّا  آى اها َطف٘ي هلعم ٍ پاٌٗس تِ، نطاحتا ت٘اى ًكسُ تاقس

اٗي اؾت ، ٌٖ لاًًَٖ ٍخَز زاضزوِ زض ذهَل يواًت اخطاء قطٌ يوإ  ًىتِ
تَاًس ّواًٌس اهَضٕ وِ  هٖهتْٗس لِ ، وِ زض نَضت ٖسم ضٖاٗت هفاز آى اظ خاًة هتْٗس

هتْٗس ضا هلعم تِ ضٖاٗت هفاز قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ ، نطاحتا َطف٘ي تط آى تَافك وطزُ اًس
تْٗس لاًًَٖ ضا  تَاًس تِ ّعٌِٗ اٍ هٖاهتٌأ اظ اًدام آى ًواٗس ، ًواٗس ٍ اگط هدسزا هتْٗس

تِ هَضز اخطاء گصاضز ٍ زض غ٘ط اٗي نَضت ًْاٗتا حك ًؿد لطاضزاز ضا تط هثٌإ ذ٘اض 
وِ زض ...ًؿثت تِ اهالن ٍ ٗا نلح ًاهِ ّا وٖتٌٓ٘ن ؾٌس ضؾ. اقتطاٌ ذَاّس زاقت

اظ اٗي زؾتِ اظ قطٌٍ يوٌٖ لاًًَٖ ، لاًَى ثثت تِ آى تهطٗح قسُ اؾت 47هازُ
 . تاقس هٖ
استهؤثرّاآىِارادُهتعاهلييدرتغييراهَريک.2
هقتضاياطالقعقذ()تَابععقذ.2-0
تعریف.2-0-0

ٖثاضت اظ اهطٕ اؾت فطٖٖ وِ ّطگاُ ٖمس تَُض هُلك ٌٖٗٗ تسٍى ل٘س ٍ قطٌ ٍالٕ 
همتًإ اَالق ٖمس هٌَٓض هؿتم٘ن ٍ انلٖ . ًواٗس هٖٖمس التًاء آى اهط ضا ، قَز

تَاًٌس تا زضج قطٌ ٍ ل٘س زض ٖمس التًإ  هْٖت آًاى تاقس ٍ تسٗي خ وٖهتٗاهل٘ي ً
 (282ل، 1ج، 1387، اهاهٖ).هعتَض ضا تغ٘٘ط زٌّس

 اظ آى خولِ:. لاًَى هسًٖ هَاضز هتٗسزٕ اظ اٗي زؾتِ اظ اهَض ضا ًام تطزُ اؾت
 هگط. اًدام تْٗس تاٗس زض هحلٖ وِ ٖمس ٍالٕ قسُ تِ ٖول آٗس م:. ق280هازُ 

 . لطاضزاز هرهَنٖ تاقست٘ي هتٗاهل٘ي وِ  اٗي
قطٌ ذالف قسُ وِ  اٗي هگط، هراضج تازِٗ تِ ْٖسُ هسَٗى اؾت م:. ق281هازُ 

 . تاقس
، م: اگط زض ٖمس تٕ٘ قطَٖ شوط ًكسُ ٗا تطإ تؿل٘ن هثٕ٘ ٗا تازِٗ ل٘وت.ق344هازُ

تط حؿة وِ  اٗي هگط، تٕ٘ لُٖٗ ٍ ثوي حال هحؿَب اؾت، هَٖسٕ هٗ٘ي ًگكتِ تاقس
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حل ٗا ٖطف تداضت زض هٗاهالت تداضتٖ ٍخَز قطٌ ٗا هَٖسٕ ٖطف ٍ ٖازت ه
 . هَْٗز تاقس اگطچِ زض لطاض زاز تٕ٘ شوط ًكسُ تاقس

آى زؾتِ اظ احىام ٍ آثاضٕ وِ همتًإ شات ٖمس ، لصا تا تَخِ تِ تَي٘حات فَق
قًَس؛ تلىِ نطفا تِ خْت ضٍاج  وًٖ٘ؿتٌس ٍ ّوچٌ٘ي حىن آهطاًِ قطٖٖ هحؿَب ً

زض ، تطإ لطاضزاز هتٗاهل٘ي ضا زاضًس خٌثِ تىو٘ل وٌٌسُ، وثط هتٗاهل٘يٖطفٖ زض ه٘اى ا
 . قًَس هٖهفَْم همتًإ اَالق ٖمس گٌداًسُ 

چگًَگيٍرٍددرقلورٍعقذ.2-0-2

اهىاى زذَل آى ضا زض ٖمَز فطاّن ، چگًَِ ضٍاج ٖطفٖ ٗه اهطوِ  اٗي زض ذهَل
ظ هفاز ٖطف آگاُ ّؿتٌس ٍ ؾىَت تاٗس گفت زض غالة هَاضز زٍ َطف لطاضزاز ا، وٌس هٖ

ًعز ٖطف( )تِ هٌٖٗ هحتطم قوطزى آى، هطؾَم قسُ اؾتإ  زض تطاتط اهطٕ وِ زض هٗاهلِ
زض ٖمس( حىَهت )العام آٍضإ  ٖازت لطاضزازٕ ّوچَى لاٖسُ، حتٖ زض هَاضزٕ. اؾت

٘ي اٌٗگًَِ ٖازات ً٘ع هاًٌس لَاً، تَاى گفت هٖتٌاتطاٗي زض تحل٘ل اٖتثاض آى . وٌس هٖ
تسٗي هٌٗا وِ ّطگاُ تطذالف آى تطايٖ ًكسُ . آٍضز هٖهكطٌٍ تَخَز  هٖتىو٘لٖ العا

 (53ل، 3ج، 1387، واتَظٗاى).اخثاضٕ اؾت، تاقس
تطذٖ زٗگط اظ حمَلساًاى ً٘ع زض تَي٘ح ّو٘ي هُلة هٗتمسًس: تطذٖ اهَض اؾت 

ء ذَز هٌَٓض وٌٌس ٍ زض لهس اًكا هٖتَخِ ّا  آى تِ، هتٗاهل٘ي زض ح٘ي ٖمس وِ غالثاً
هاًٌس تؿإٍ َٖي٘ي اظ ح٘ث هال٘ت زض ٖمس تٕ٘ ٍ ؾالن تَزى َٖي٘ي ٍ . زاضًس هٖ

تِ ّو٘ي خْت . اٗي اهَض اظ لَاظم تسْٖٗ ٍ هتٗاضف ٖمَز اؾت. ًمسٕ تَزى هٗاهلِ
اٗداب ٍ لثَل ، ٌٖٗٗ زض تفاّن ٖطف، تٌٌ٘س وًّٖا  آى هتٗالسٗي ذَز ضا هحتاج تِ تهطٗح

تٌاتط اٗي اهَض هعتَض ً٘ع زاذل زض للوطٍ لهس اًكاء . ضززاللت تط آى اهَض زا
، ًمل اظ خٗفطٕ لٌگطٍزِٕ ت 123ل، 2ج، 407ل، 1ج، ُ.ق 1418 ًائٌٖ٘،).تاقٌس هٖ

 ( 226ل، 1340
هتَخِ ٗىٖ اظ اٗي اهَض ، لصا اگط وؿٖ آقٌا تِ لاًَى ّن ًثاقس ٍ زض زل ذَز

ظٗطا اٍ ؾط تؿتِ ٍ ٗه واؾِ . تتَاى گفت اٍ لانس آى اهط ًثَزُ اؾ وًٖ، هصوَض ًكَز
ٖمس هتٗاضف ضا هَضز لهس ذَز لطاض زازُ اؾت ٍ لهس ًوَزى ٖمس هتٗاضف تا لهس 

لصا . قَز( هالظهِ زاضز هٖوِ ًَٖا هَضز لهس نطٗح هتٗالسٗي ٍالٕ )ًوَزى اهَض هصوَض
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ّط چٌس وِ اٗي اهَض هوىي اؾت هَضز لهس نطٗح ٍالٕ ًكًَس اها تِ ّط حال هَضز 
گَٗس: هتٗاضف  هٖم .ق 225زض ّو٘ي ضاؾتا هازُ . گ٘طًس هٌٖٖ هتٗالسٗي لطاض لهس يو

تَزى اهطٕ زض ٖطف ٍ ٖازت تَُضٕ وِ ٖمس تسٍى تهطٗح ّن هٌهطف تِ آى تاقس 
 (227ل، 1340، خٗفطٕ لٌگطٍزٕ).توٌعلِ شوط زض ٖمس اؾت

ٌ تا هالحِٓ تؿ٘اضٕ اظ همطضات هطتَ، حمَلساى تط خؿتِ زٗگطٕ ً٘ع هٗتمس اؾت
ٍ  344ٍ  225ٍ  224ٍ  220هاًٌس هَاز ّا  تِ چگًَگٖ اٖالم لهس ٍ ً٘ع تفؿ٘ط لطاضزاز

زاللت تا ٍخَز احتوال )قَز وِ زاللت َْْضٕ هٖم ضٍقي . ق 490ٍ  358ٍ  356
يٗ٘ف ذالف وِ اٗي احتوال ٖطفا لاتل تَخِ ً٘ؿت( ٍؾ٘لِ اتطاظ اضازُ ٍ همهَز 

، ظٗطا زاللت ٖطف تط اضازُ َطف٘ي. ٗتثط اؾتَطف٘ي تَزُ ٍ تطإ تكى٘ل ٖمس وافٖ ٍ ه
م ٍ هَاز هطتٌَ هٌٗىؽ . ق 220ًؿثت تِ ًتاٗح ٖمس ٍ هٗاًٖ الفاِ ٖمَز وِ زض هازُ 

ٌٖٗٗ زاللت لُٖٗ تسٍى ٍخَز )زاللت هتىٖ تِ ْاّط اؾت ًِ زاللت نطٗح، ٗافتِ اؾت
تٖ ْاّط ٍ ًِ نطٗح اٗي اؾت وِ ٍلوِ  اٗي حتٖ يٗ٘ف تطٗي احتوال ذالف( چِ

وٌٌس ٍ  هٖهثازضت تِ تكى٘ل آى هٗاهلِ إ  َطف٘ي تا اَالٔ اظ ٗه اهط هتٗاضف زض هٗاهلِ
 تسٍى).آى اهط هتٗاضف ضا زض هٗاهلِ ذَز پصٗطفتِ اًس، وٌٌس وٖتط ذالف هتٗاضف تَافك ً

 (215ل، 1377، هْسٕ، قْ٘سٕ)زض ٖمس ًؿثت تِ آى تهطٗحٖ قسُ تاقس(وِ  آى
تعارضعرفشارعٍعرفرایج(سألِهٍ)هاّيتتَابععقذ.2-0-9

وِ ٍخَز زاضز اٗي اؾت وِ خٌثِ اهًائٖ تَزى احىام قطٔ زض ذهَل إ  ًىتِ
لصا اگط چِ وِ هوىي اؾت اٗي زؾتِ اظ . وٌس هٖت٘كتط زض اٗي ترف ًوَز پ٘سا ، هٗاهالت

زض ضٍاٗات هتٗسزٕ تَؾٍ قاضٔ ً٘ع هَضز اقاضُ لطاض گطفتِ ، هحتَإ اٖوال حمَلٖ
اّو٘ت زاضز اٗي اؾت وِ هاّ٘ت انلٖ اٗي اهَض اظ ٖطف ٖام ٍ ضاٗح  چِ آى اها ،تاقس

ذللٖ زض هاّ٘ت اٗي اهَض اٗداز ، گطفتِ قسُ ٍ اٗي تَخِ قاضٔ ٍ وثطت ضٍاٗات
تَاى اتطاظ زاقت قاضٔ زض اٗي ٍيٗ٘ت زض همام ت٘اى ٖطف نح٘ح  هٍٖ تلىِ . وٌس وًٖ

تؿل٘ن ، هداًٖ تَزى ٖمس ٖاضِٗ، هال االخاضُضٍاٗاتٖ هثٌٖ تط ًمس تَزى . ضاٗح تَزُ اؾت
ًاْط تِ اٗي ًَٔ اظ احىام ٍ آثاض ...ًمس تلس تَزى ٍخِ ثوي ٍ، هثٕ٘ زض هحل اًٗماز ٖمس

 . تاقس هٖ
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 ،تحطاًٖ ؛101ل، 2ج ،1383ٖاهلٖ، )6ٍ اگط لطاض تاقس زٗسگاُ آى زؾتِ اظ فمْاء
ضا وِ اتطاظ ( 492ل، 8ج ُ.ق،1402 ،همسؼ اضزت٘لٖ ؛143ل، 19ج ،ُ.ق 1414
 اًس: زاقتِ
چطا ، قَز هٖاحىام ٍيٕ قسُ تَؾٍ قاضٔ تط اٗي گًَِ اظ احىام ٍ آثاض ً٘ع حول  

وِ هحتَإ اٗي گًَِ احىام ٍ آثاض ً٘ع هَضز اضازُ قاضٔ لطاضگطفتِ ٍ زض ضٍاٗات هتٗسزٕ 
ّا  هحؿَب قسُ ٍ همسم تط ؾاٗط ٖطف، لصا تِ ٌَٖاى ٖطف ذال قاضٔ. شوط قسُ اؾت

، تِ هطٍض ظهاى ٖطف ٖام ٍ ضاٗح َث٘ٗتاً قَٗن وِ هٖتا اٗي اقىال ٖوسُ هَاخِ . اؾت
ٍ اگط لطاض تاقس اٗي زؾتِ اظ ضٍاٗاتٖ  قَز هٖزؾت ذَـ تغ٘٘طات ٍ زگطگًَٖ ّاٖٗ 

ٖطف ظهاى ذَز تَزُ ٍ تِ آى اقاضُ ، ََض نح٘حِ ت، چِ نطفا تِ آىّا  آى وِ قاضٔ زض
تط ٖطف ٖام ٍ ضاٗح ٖهط ، ٌَاى ٖطف ذالضا زض ٖهط حايط ً٘ع تِ ٖ، وطزُ اؾت

زض ٍالٕ تِ هرالفت تا لاٖسُ ، ّوچٌاى حاون ٍ همسم تساً٘ن، وًٌَٖ وِ هتحَل قسُ اؾت
اٗن ٍ چ٘عٕ غ٘ط اظ اضازُ هتٗاهل٘ي ٍ حتٖ ٖطف ضاٗح ضا  الٗمَز تاتِٗ للمهَز پطزاذتِ

ٖطف ذال ضا وِ ٍ لصا هٌاؾة اٗي اؾت وِ هفَْم  اٗن تطإ هٗاهلِ اذ٘ط زض ًٓط گطفتِ
تِ ّواى زؾتِ اظ احىام ٍ آثاض وِ  ،اٗي گطٍُ اظ فمْاء ًاْط تِ ضٍاٗات قاضٔ زاًؿتِ اًس

چِ  آى ٍ تطإ اٗي زؾتِ اظ ضٍاٗات ً٘ع هاّ٘تٖ غ٘ط اظ، پ٘كتط گفتِ قس حول ًواٗ٘ن
 . حم٘متا زاضًس زض ًٓط ًگ٘طٗن

زٗسگاُ وِ: اهَض زٗگطٕ اظ فمْاء ً٘ع ًؿثت تِ اٗي  ٓهطحَم ناحة خَاّط ٍ ٖس 
اٍ ضؾ٘سُ اؾت ضا تِ ٌَٖاى  تأٗ٘سوِ زض ظهاى قاضٔ ضاٗح تَزُ ٍ تِ اهًا ٍ إ  ٖطفٖ

ٍ ّا  ٖطف ذال زض ًٓط تگ٘طٗن ٍ تط ٖطف ٖام ٗا ٖطف ذال ضاٗح زض توام ظهاى
اقىال خسٕ ، الفاِ ٖمَز ضا تِ هٗاًٖ قطِٖ٘ حول وٌ٘ن اؾاؾاًهمسم تساً٘ن ٍ ّا  هىاى

 7.آى ضا تا لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ للمهَز واهال زض هٌافات زاًؿتِ اًسٍ اًس  ٍاضز وطزُ
  الُثاَثائٖ؛ 669ل، 4ج ُ.ق،1419 ،الٗاهلٖ حؿٌٖ٘؛ 127ل، 23ج، قُ.1392ًدفٖ)

 (348ل، 8ج، ُ.ق1412 ،الحائطٕ
ضابطِتشخيصاًَاعاحکامٍآثارشرعي.2-0-4

زض هحتَإ اٖوال حمَلٖ  زض ذهَل چگًَگٖ قٌاؾاٖٗ اًَأ احىام ٍ آثاض قطٖٖ وِ
زض هَضز احىام ٍ آثاض قطٖٖ وِ همتًإ شات ٖمس ّؿتٌس تِ تاٗس گفت ، ٍخَز زاضًس
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تا هكىل ووتطٕ هَاخِ ، قسُ اًس تأؾ٘ؽخْت للّت اٖوال حمَلٖ وِ تَؾٍ قاضٔ 
 . تاقس هٖتط  ؾازُّا  آى ذَاّ٘ن تَز ٍ ضاُ قٌاؾاٖٗ

ات ٖمس ً٘ؿتٌس ٍ قاهل زٍ زؾتِ اها زض هَضز احىام ٍ آثاض قطٖٖ وِ همتًإ ش
اٗي والم ، تاقس تاٗس تطضؾٖ قَز وِ آٗا حؿة لطائي ٍ ازلِ هٖهتفاٍت اظ احىام قطٖٖ 

اٗكاى هثالً تاقس وِ اگط آهطاًِ تاقس  وٖتاقس ٍ ٗا ٍاخس چٌ٘ي ٍنفٖ ً هٖهٗهَم آهطاًِ 
س زض ترف هَخة تُالى ٖول حمَلٖ تساًٌ اؾاؾاًتٖ اثط زاًؿتِ ٗا  تَافك هرالف آى ضا

اٍل اظ هحتَإ ٖمَز ذَاّس تَز وِ اضازُ هتٗاهل٘ي ًمكٖ زض تغ٘٘ط ٗا تال اثط وطزى اٗي 
 . اهَض ًساضز

ٕ ٍ اهًائٖ زاقتِ ٍ تأٗ٘سوالم هٗهَم نطفا خٌثِ ، ٍ اها اگط حؿة لطائي ٍازلِ
اٗي حىن قطٖٖ هاّ٘ت تىو٘لٖ زاقتِ ٍ قطٌ ذالف آى اظ ، هاّ٘ت آهطاًِ ًساقتِ اؾت

زض ذهَل هَاضز تطزٗس انل ٖسم وِ  اٗي ًْاٗتاً. ٗالسٗي ًافص ذَاّس تَزخاًة هت
 . تىو٘لٖ فطو ذَاّس قس، آهطاًِ تَزى ضاّگكا ذَاّس تَز ٍ اٗي اهَض ً٘ع

تاقس وِ اظ ًٓط  هٖزؾتِ زٗگطٕ اظ قطٌٍ يوٌٖ لاًًَٖ هتهَض ، تط اٗي اؾاؼ
ّواى ََض ٗي نَضت وِ تاقٌس تِ ا هٖهاّ٘ت هكاتِ اٗي زؾتِ اظ احىام ٍ آثاض قطٖٖ 

ضا هَضز ّا  آى نحت، وِ قاضٔ زض هَاضزٕ تِ ٖطف ضاٗح تهطٗح وطزُ ٍ تا اٗي السام
تِ تطذٖ  تَاًس زض حَظُ نالح٘ت ذَز هٖذَز لطاض زازُ اؾت لصا لاًَى گصاض ً٘ع  تأٗ٘س

ّا  آى ٍ حواٗت ت٘كتط اظ تأٗ٘ساظ اٗي اهَض ضاٗح ٖطفٖ زض لاًَى تهطٗح وٌس وِ ثوطُ آى 
 . َاّس تَزذ

ضا ّا  آى تَاى وٖاها زض ٍالٕ ًاًس  لصا اگط چِ وِ اٗي اهَض ْاّط لاًًَٖ پ٘سا وطزُ
قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ زاًؿت ظٗطا قطٌ يوٌٖ لاًًَٖ تِ هٌٗإ اٗي اؾت وِ زض نَضت 

قَز زض حالٖ وِ زض اٌٗدا  هٖذَز تِ ذَز يو٘وِ ٖمس ، اَالق لفّ ٍ ؾىَت هتٗاهل٘ي
لثل اظ لاًًَٖ قسى( زض اٗي ؾلؿلِ اظ اهَض )تاقس وِ هٖٖ تِ خْت ّواى ضٍاج ٖطف

زض فطو ؾىَت _ٍخَز زاقتِ ٍ چَى ٖطف اٗي هَاضز ضا تىو٘ل وٌٌسُ اضازُ هتٗاهل٘ي 
زض ، گ٘طًس ٍ ًِ تراَط لاًًَٖ تَزى يو٘وِ اٖوال حمَلٖ لطاض هٖ، زاًؿتٌس هٖ _اٗكاى

 . ضا پ٘سا وطزُ اًس نالح٘ت يو٘وِ قسى تِ ٖمَز، فطو اَالق ٍ ؾىَت هتٗاهل٘ي
تَابعهبيع()تَابعهَردهعاهلِ.2-2
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تعریف.2-2-0

تَٗػُ زض حُِ٘ اٖوال حمَلٖ ٍ ذهَنا زض ٖمس ، تَاتٕ هَضز هٗاهلِوِ  اٗي زض تكطٗح
چِ اهَضٕ تط اٗي اؾاؼ ، اؾت تا تط اؾاؼ آى هٗلَم قَز وٖتِ چِ هٗاًٖ ٍ هفاّ٘، تٕ٘

هرتلفٖ هُطح قسُ اؾت وِ تِ ٖوسُ ّإ  ٗسگاُز، قَز ٗا ًِ هٖزاذل زض اٖوال حمَلٖ 
 . قَز هٖاقاضُ ّا  آى اظ

، تطذٖ اظ حمَلساًاى تا اقاضُ تِ هٗ٘اضٕ وِ لاًَى اظ تَاتٕ هثٕ٘ اضائِ زازُ اؾت
تلىِ تَاتٕ آى ضا ، قَز هٖوِ ًِ تٌْا هثٕ٘ قاهل هَضز انلٖ هٗاهلِ اًس  چٌ٘ي اتطاظ زاقتِ

ّطگاُ هثٕ٘  تٌاتط اٗي. وٌس هٖآى تِ ذطٗساض اًتمال پ٘سا ً٘ع زاذل زض هثٕ٘ تَزُ ٍ تِ تثٕ 
هؿلوا آب ٍ تطق آى ٖطفا اظ تَاتٕ ذاًِ هحؿَب قسُ ٍ زاذل زض هٗاهلِ ، تاقسإ  ذاًِ
، قْ٘سٕ).َطف٘ي ًؿثت تِ آى شوطٕ ًىطزُ تاقٌس، ّطچٌس وِ زض يوي ٖمس، گطزز هٖ

 (30ل، 1386
ٖطف ٍ ٖازت تَُضٕ وِ ٖمس  تطذٖ زٗگط ً٘ع هٗتمسًس هتٗاضف تَزى اهطٕ زض

لاًَى هسًٖ تِ هٌعلِ شوط زض ٖمس  225َثك هازُ ، تسٍى تهطٗح ّن هٌهطف تِ آى تاقس
اٗي اهَض اظ ًتاٗح ٖطفِ٘ ٖمس تَزُ ٍ . تاقٌس هٖاؾت ٍ هتٗاهل٘ي هلعم تِ اٗفاء آى ً٘ع 

ى وٌٌس ٍلٖ هلعم ّؿتٌس وِ تدا آٍضًس ٍ آ وَٖطف٘ي زض يوي ٖمس ًَٖا تهطٗح تِ آى ً
هاًٌس زازى لثالِ هله تِ هكتطٕ زض اهَال . تاقس هٖاهَض اظ لَاظم ٖملٖ ٍ ٗا ٖطفٖ ٖمس 

 ( 236ل ،1ج ،1387، اهاهٖ).غ٘طهٌمَل
: ّط وٌس هٖتِ اٗي هُلة اقاضُ وطزُ ٍ تهطٗح  هدسزاً 356ٓ لاًَى هسًٖ زض هاز

اللت چ٘عٕ وِ تط حؿة ٖطف ٍ ٖازت خعء ٗا اظ تَاتٕ هثٕ٘ قوطزُ قَز ٗا لطائي ز
تِ ، ثك اٗي زٗسگاُ تَاتٕ هثَٕ٘لصا . زاذل زض ٖمس ً٘ع اؾت، تطزذَل آى زض هثٕ٘ ًواٗس

 . قسُ اؾت تٗطٗف ٌَٖاى لَاظم ٖملٖ ٍ ٗا ٖطفٖ تطإ ٖمس
اًس:  اٗي چٌ٘ي اتطاظ زاقتِ اظ حمَلساًاى زض تٗطٗف تَاتٕ هثٕ٘إ  ّوچٌ٘ي ٖسُ

َطف٘ي هٗاهلِ هلعم ، ض يوي ٖمساهَضٕ وِ اظ ًتاٗح ٖطفِ٘ ٖمس اؾت ٍ تسٍى تهطٗح ز
چ٘عّاٖٗ اؾت وِ اظ لَاظم ٖطفٖ ٍ ٖازٕ هَضز هٗاهلِ تَزُ ٍ ، تاقٌس هٖتِ اًدام آى 

هكتطٕ هتاٖٖ وِ زض گوطن هَخَز ٍ هَضز وِ  آى هاًٌس. احت٘اخٖ تِ تهطٗح ًساضز
زض يوي وِ  آى حك زاضز اؾٌاز گوطوٖ ضا اظ فطٍقٌسُ ترَاّس ٍلَ، هٗاهلِ قسُ اؾت
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لِ اٗي ل٘س ًكسُ تاقس ظٗطا اٗي اهط اظ ًتاٗح ٖطفٖ هٗاهلِ تَزُ ٍ هفطٍ٘ ٌِٖ ت٘ي هٗاه
 (199ل ، 1ج، 1376، قاُ تا٘ حائطٕ). تاقس هَٖطف٘ي 

اها فمْاء اهاهِ٘ تا تأهل ت٘كتطٕ ًؿثت تِ هَئَ ٍ تا ٗافتي ول٘س ٍ ضاُ حل انلٖ 
وِ پ٘كتط )«ث تَاتٕ ٖمسهثح»تفاٍت اٗي ترف ضا اظ  اٍالًتَاى  هٖوِ تط اؾاؼ آى )تحث

هحتَإ تحث تَاتٕ هثٕ٘  تطٕ اظ ٘ات زل٘كئتِ خع ثاً٘اًتَي٘ح زازُ قس( هكرم وطز ٍ 
اظ اٗي َطٗك تٗطٗف ٖوستاً قسُ ٍ  الفاظ زؾت ٗافت( زض تٗاضٗف ذَز ٍاضز هثاحث

 . قَز هٖزض اٗي پػٍّف تِ چٌس ًوًَِ اظ اٗي ًٓطات اقاضُ . ذَز ضا اضائِ وطزُ اًس
ضا زاقتِ تاقس وِ اظ  آمادگی و استعدادفمْاء هٗتمسًس ّط آى چِ وِ اٗي  تطذٖ اظ 

زاذل زض هفَْم آى لفّ ٍ تالُثٕ زاذل زض ٖمس ً٘ع ذَاّس ، تَاتٕ هثٕ٘ هحؿَب قَز
زاذل زض  عادتاًاؾاؼ زٗسگاُ زٗگط ّط آى چِ وِ  تط (358ل، 1380، انفْاًٖ)8.تَز

 (358ل 1380، الروٌٖ٘)9.قَز هٖزاذل زض ٖمس ً٘ع ، لفّ هثٕ٘ تاقس
تطذٖ زٗگط هٗتمسًس ّط آى چِ وِ تحؿة هٌٗإ لغَٕ لفّ ٍ ٗا هٌٗإ 

اٖن اظ آى وِ اٗي هٌٗإ ، زاذل زض هثٕ٘ هحؿَب قَز، ٖطفٖ( لفّ)انُالحٖ
ٖطف ٖام اٗداز قسُ تاقس ٍ ٗا اظ خاًة ٖطف ذال تَخَز آهسُ  تِ ٍاؾُٔانُالحٖ 

 (101ل، 2ج ،1383 ٖاهلٖ،)10.زًت٘دتا زاذل زض ٖمس ً٘ع ذَاّس تَ، تاقس
 یاتحؿة هٌٗإ لغَٕ لفّ  ً٘ع لائل تط اٗي ّؿتٌس وِ ّط آى چِ وِ نطفاًإ  ٖسُ

 تَاتٕ هثٕ٘ هحؿَب قسُ ٍ ًت٘دتاً، زاذل زض هثٕ٘ تاقس، ٖطفٖ( لفّ)هٌٗإ انُالحٖ
ًٓطٕ هكاتِ اٗي زٗسگاُ  (27ل، 2ج ،1375 ،)هحمك(حلٖ)11.زاذل زض ٖمس ذَاّس تَز

تحؿة هٌٗإ چِ  آى ّط، ِ حلٖ هُطح قسُ اؾت وِ اٗكاى اتطاظ زاقتِ اًستَؾٍ ٖاله
تَاتٕ هثٕ٘ هحؿَب قسُ ٍ ، ٖطفٖ( لفّ زاذل زض هثٕ٘ تاقس)هٌٗإ انُالحٖ و لغَٕ

 (41ل، 12ج ،ُ.ق1420)ٖالهِ(،حلٖ)12.تالُثٕ زاذل زض ٖمس ً٘ع ذَاّس تَز
ل زاذل زض ّطآى چِ وِ تط اؾاؼ ٖطف ٖام ٗا ٖطف ذا، َثك زٗسگاُ زٗگط
، 1ج، ُ.ق1423، ؾثعٍاضٕ)13.قَز هًٖت٘دتا زاذل زض ٖمس ً٘ع ، هٌٗإ لفّ هثٕ٘ تاقس

ٍ تط اؾاؼ آذطٗي زٗسگاّٖ وِ ًمل  (669ل، 4ج، ُ.ق 1419، ٗاهلٖالحؿٌٖ٘ ؛ 482
تِ ، قَز هٖتثازض هٌٗاٖٗ وِ اظ اؾتٗوال لفّ هثٕ٘  تِ ٍاؾُٔوِ ٖطفا چِ  آى ّط، قَز هٖ
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اها اٗي ً٘ع زاذل زض ٖمس ، اگط چِ وِ زض شات هفَْم هثٕ٘ ًثاقس، َزهفَْم هثٕ٘ هلحك ق
 (221ل، 5ج تا، تٖ ،ٖطالٖ)14.ذَاّس تَز
هٌٗإ ، وِ زض اٗي ذهَل ٍخَز زاضز اٗي اؾت وِ آٗا تطإ ٗه لفّإ  ًىتِ

الثتِ زض نَضت ٖسم اهىاى آگاّٖ تِ اضازُ )انُالحٖ اضخح٘ت زاضز ٗا هٌٗإ لغَٕ
ي حالت تطزٗسٕ ًؿثت تِ تمسم آى ً٘ؿت( ًٓطات هرتلفٖ هُطح هتٗاهل٘ي وِ زض اٗ

وِ الثتِ اوثطٗت لائل تِ اٗي ّؿتٌس وِ اگط هٌٗإ انُالحٖ ٍ ٖطفٖ ًؿثت . قسُ اؾت
، 1383، ٖاهلٖ)15.اٗي هفَْم تط ؾاٗط هٗاًٖ همسم ذَاّس تَز، تِ لفٖٓ ٍخَز زاقتِ تاقس

 ؛492ل، 8ج ، ُ.ق1402، ضزت٘لٖا ؛366ل، 4ج، ُ.ق1408، وطوٖ؛ 101 ل، 2ج
؛  669ل، 4ج، ُ.ق  1419، حؿٌٖ٘ ٖاهلٖ؛ 143ل، 19ج، ُ.ق1414، تحطاًٖ

 (348ل، 8ج، ُ.ق1412 ،الحائطٕ  الُثاَثائٖ
چگًَگيٍرٍدتَابعهبيعدرقلورٍعقذ.2-2-2

وٌس ٍ اهَضٕ ضا  هٖزض ذهَل اٗي وِ چگًَِ ٖطف اظ اؾتٗوال ٗه لفّ اؾتفازُ  
وِ تط پاِٗ اضازُ ٍ لهس اًكاء اؾتَاض )تالُثٕ زاذل زض ٖمسٍ  زاذل زض هَضز هٗاهلِ

تِ ٍاؾُِ اؾتٗوال لفّ هثٕ٘ ٗا ّط ًَٔ زٗگط اظ هَضز  انَالًوِ  اٗي زاًس ٍ هٖاؾت( 
زض اٗي ذهَل زٍ زٗسگاُ  قًَس؟ هٖچِ اهَضٕ تِ ٌَٖاى تَاتٕ قٌاذتِ ، هٗاهلِ

 . هتفاٍت ٍخَز زاضز
ٕ ٍ وؿاًٖ وِ اظ تٗطٗف اٍ زض هٗاًٖ اؾاؼ زٗسگاُ هطحَم لُة السٗي ضاظ تط

وِ تِ زاللت تُاتمٖ ٍ زاللت تًوٌٖ زض هٌٗإ چِ  آى ّط، هٗتمسًساًس  الفاِ تثٗ٘ت وطزُ
، 23ج، ُ.ق1392، ًدفٖ)16.تاقس هٖهثٕ٘( )زاذل زض هفَْم ٍ هٌٗاء لفّ، لفّ تگٌدس

اؾت  لصا هفَْم تَاتٕ هثٕ٘ هٌحهط تِ زٍ هٌٗا (366ل، 4جُ.ق، 1408، وطوٖ ؛127ل
 . قَز هٖٗىٖ زاللت تُاتمٖ ٍ زٗگطٕ زاللت تًوٌٖ وِ اظ اؾتٗوال لفّ تِ شّي هتثازض 

ّط لفٖٓ تطإ هٌٗاٖٗ ٍيٕ قسُ اؾت وِ آى ، زض تٗطٗف زاللت تُاتمٖ آهسُ اؾت
زاللت لفّ تط توام هَئَ لِ ضا زاللت . قَز هٖهَئَ لِ ًاه٘سُ ، هٌٖٗ زض انُالح

گَٗس: تٕ٘ ٖثاضت اؾت اظ تول٘ه ٖ٘ي  هٖم وِ . ق 338هازُ چٌاًىِ زض . ًاهٌس هٖتُاتمٖ 
 . زاللت هُاتمٖ اؾت، زاللت ولوِ تٕ٘ تط تول٘ه ٖ٘ي تَٗو هٗلَم. تَٗو هٗلَم
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زاللت لفّ تط ٗه لؿوت ، ٍ زض تٗطٗف زاللت تًوٌٖ چٌ٘ي اتطاظ قسُ اؾت وِ
ٗا  «ٖ٘ي»ِ تٕ٘ تط چٌاًىِ زض هازُ تاال زاللت ولو. ًاهٌس هٖاظ هَئَ لِ ضا زاللت تًوي 

 ؛248ل ، 1382، خٗفطٕ لٌگطٍزٕ)17.قَز هٖزاللت تًوٌٖ ذَاًسُ «تول٘ه»تط 
 (131ل، 1348، اذت٘اض

تَاتٕ هثٕ٘ تِ هٌٗإ اذم هحؿَب  آى چِ انُالحاً، اؾاؼ اٗي زٗسگاُ تط
ذاضج اظ ٌَٖاى هثٕ٘ تَزُ ٍ اگط ، گٌدس هٖ  هٖقَز ٍ انَال زض هفَْم زاللت التعا هٖ

زذَل لَاظم هثٕ٘ ضا زض هٗاهلِ ذَز تهَضت هكرم اضازُ ًىطزُ تاقٌس ٍ هتٗالسٗي 
ٍ . اظ تاب تَاتٕ هثٕ٘ زاذل زض ٖمس ًرَاٌّس تَز، ًؿثت تِ اٗي اهَض ؾىَت وطزُ تاقٌس

حتٖ اگط هتٗاهل٘ي تِ لَاظم هثٕ٘ خاّل تاقٌس ً٘ع تِ خْت ٖسم زذَل اٗي اهَض زض 
قَز ٍ ٖمس نح٘ح ذَاّس  وٍٖاضز ًّا  آى ِتِ هٗاهلإ  ذسقِ، ٍ تالُثٕ زض ٖمس()هثٕ٘
 ٍ لطاض زاز واهال هُاتك لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ للمهَز قىل گطفتِ اؾت ٍ تحث ٍضٍز. تَز
 . قَز ً٘ع هٌتفٖ ذَاّس قس هٖحانل  هٖوِ اظ هفَْم زاللت التعا چِ آى

زٗسگاُ زٍم وِ همسؼ اضزت٘لٖ ت٘اى وٌٌسُ آى اؾت ٍ ؾاٗط تط اؾاؼ  اها
حؿٌٖ٘  ؛124ل، 2ج، ُ.ق1418، ًائٌٖ٘؛ 492ل، 8ج، ُ.ق1402، ت٘لٖاضز)18فمْاء

آى چِ اظ هفَْم ٍ هٌٗا ٗه لفّ ، اًس ( اظ اٍ تثٗ٘ت وطز669ُل، 4ج ُ.ق1419، ٗاهلٖال
قَز اٗي اؾت وِ ّن قاهل زاللت تُاتمٖ اؾت ٍ ّن زاللت  هٖتطإ قًٌَسُ حانل 

 . تًوٌٖ ٍ ّن زاللت التعاهٖ
تٗاضٗف هتٗسزٕ تطإ آى ت٘اى قسُ اؾت وِ اظ  هٖتعازض ذهَل هفَْم زاللت ال

 . اضائِ ًوَز هٖالتعاّإ  تَاى ياتُِ هٌاؾثٖ تطإ تكر٘م زاللت هّٖا  آى هدؤَ
زاللت لفّ تط ٗه هٌٖٗ وِ اظ ، (249ل، 1382، خٗفطٕ لٌگطٍزٕ)تطذٖ هٗتمسًس

هٌٖٗ ذاضج ٍ  الثتِ ت٘ي آى. قَز هٖزاللت التعام ًاه٘سُ ، هَئَ لِ تىلٖ ت٘طٍى تاقس
هَئَ لِ تاٗس ٗه ًَٔ هالظهِ ٍ اضتثاٌ ٍخَز زاقتِ تاقس ٍ تِ ؾثة ّو٘ي اضتثاٌ 

، وٌس ٍ اظ ّو٘ي ضٍ اٗي لؿن زاللت ضا هٖاؾت وِ لفّ تط آى هٌٖٗ ذاضخٖ زاللت 
 . اًس ٗاضٕ هالظهِ( ًاه٘سُِ ٌٖٗٗ زاللت ت)زاللت التعام
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همطض  19/3/1324هَضخ  3709ضُ تط اؾاؼ حىن قوا هٖزض ّو٘ي ضاؾتا زازگاُ اًتٓا
وِ ٖثاضت ذَاؾتِ تِ )آى لَاظم، ّط گاُ ذَاؾتِ لَاظم الٌٗفىٖ زاقتِ تاقس»زاقتِ: 

 .«ً٘ع زاذل ذَاؾتِ ذَاّس تَز زاللت زاضز(ّا  آى زاللت التعام تِ
آى  هٖزاللت التعاوِ ( 127ل، 23ج، ُ.ق1392، ًدفٖ)19ٖسُ زٗگط تط اٗي تاٍضًس

ذَز ، زاللت زاقتِ تاقس  هِٖ نَضت هؿتم٘ن تط هٌٗإ ٗه هلعاؾت وِ ٍلتٖ ٗه لفّ ت
ً٘ع هٌتمل ّا  آى تِ ذَز هٌٗإ لَاظم ً٘ع زاذل زض لفّ ذَاٌّس قس ٍ شّي قًٌَسُ تِ

اؾت وِ تِ حىن ٖمل ٍ ٗا ٖطف  هٖقَز ٍ اٗي تِ ٍاؾُِ ٍخَز ضاتُِ الظم ٍ هلعٍ هٖ
 . تط لطاض اؾتّا  آى ت٘ي

تط  هؿتم٘واًوِ گٌَٗسُ ٍلتٖ تا اؾتٗوال لفٖٓ وِ زض ًت٘دِ ًىتِ هْن اٗي اؾت 
وٌس ّو٘ي اضازُ تِ ٍاؾُِ  هٖاضازُ اًتمال آى ضا تِ زٗگطٕ ، هٌٗإ هلعٍم زاللت زاضز

هثٕ٘ ً٘ع  تَاتٕ()ذَز هؿتلعم اضازُ اًتمال لَاظم، ه٘اى الظم ٍ هلعٍم هٍٖخَز زاللت التعا
قس چِ اٗي وِ اضازُ لَاظم ضا ًىطزُ لصا چِ گٌَٗسُ اضازُ لَاظم ضا وطزُ تا. ذَاّس تَز

لَاظم ٍ تَاتٕ هثٕ٘ ، خاّل تِ لَاظم تَزُ تاقس زض ٖمس شوط ًىطزُ ٍ ٗا انالًهثالً تاقس ٍ 
  .ّن تِ ٍاؾُِ ٍخَز زاللت التعاهٖ زاذل زض هثٕ٘ ذَاٌّس تَز آى

همطض  356ٓ اؾت وِ لاًَى هسًٖ زض هاز هٖتط اؾاؼ ّو٘ي تٗطٗف اظ زاللت التعا
زاللت التعاهٖ( خعء ٗا اظ تَاتٕ هثٕ٘ )ّط چ٘عٕ وِ تط حؿة ٖطف ٍ ٖازت» زاقتِ:

قوطزُ قَز ٗا لطائي زاللت تط زذَل آى زض هثٕ٘ ًواٗس زاذل زض هثٕ٘ ٍ هتٗلك هكتطٕ 
 .«اؾت اگط چِ زض ٖمس نطٗحا شوط ًكسُ تاقس ٍ اگط چِ هتٗاهل٘ي خاّل تِ ٖطف تاقٌس

 . قَز وْٖٖ ٍ انَلٖ تَزُ ٍ اؾتثٌا هحؿَب ًلصا اٗي هازُ هُاتك تٗاضٗف ٍ لَاٖس فم
تَاًس  وًٖ، حتٖ ٍخَز خْل ٍ ٖسم ٖلن تِ لَاظم ٍ تَاتٕ هثٕ٘وِ  اٗي ٓزضتاض

 ؛124 ل، 2ج، 1418 ًائٌٖ٘،)20فمْاء، زض هثٕ٘ ٍاضز وٌسّا  آى تِ زذَلإ  ذسقِ
( زٗگطٕ ً٘ع ًٓطٕ هكاتِ هطحَم ناحة خَاّط ضا زاقتِ ٍ 221ل، 5ج تا، تٖ ،ٖطالٖ

، تاقس ٍ خْل تِ ههازٗك لَاظم هٖهؿتلعم اضازُ لَاظم ً٘ع ، هٗتمسًس ّواى اضازُ هلعٍم
ظٗطا . وٌس هٖزض هثٕ٘ ٍ اًتمالكاى تِ هكتطٕ ٍاضز ّا  آى ًِ تِ ٖمس ٍ ًِ تِ ٍضٍزإ  نسهِ

ً٘ع اضازُ قسُ ، وِ زض هٌٗا ّواى لفّ اؾت هٖهسلَل زاللت التعا، تِ نطف اضازُ لفّ
 . اؾت
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تحث تٗاضو تا لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ اًس  اؼ اٗي تحل٘ل وِ فمْاء اضائِ زازُلصا تط اؾ
ّو٘ي وِ گٌَٗسُ اضازُ ت٘اى لفٖٓ ضا ، للمهَز ً٘ع هٌتفٖ ذَاّس قس ظٗطا َثك اٗي ًٓط

ضا ً٘ع وطزُ اؾت لصا حتٖ خْل تِ ّا  وٌس ٖوال اضازُ تَاتٕ هثٕ٘ ٍ زاللت التعاهٖ هٖ
ٗه اضازُ ، ٍاضز وٌس چطا وِ زض پكتَاًِ اٗي خْلٕ ا تَاًس نسهِ وًٖ، ههازٗك لَاظم

تِ لَاظم هثٕ٘ ً٘ع ، ٍخَز زاضز ٍ ّواى وافٖ اؾت تطإ نحت ٖمس ٍ ّو٘ي اضازُ
 . ذَز ؾطاٗت وطزُ اؾتِ ذَزت

م ٍ ّوچٌ٘ي تَخْٖ٘ وِ .ق 356 ٓزض ًت٘دِ اٗطاز تطذٖ اظ حمَلساًاى ًؿثت تِ هاز
اضائِ  تحل٘ل ٍ ّوچٌ٘ي زٍ تحل٘لٖ وِ هتٗالثاًَثك اٗي ، اًس اٗكاى تطإ آى اضائِ زازُ

 ،اًس اٗي زؾتِ اظ حمَلساًاى اتطاظ زاقتِ. فالس ٍخاّت حمَلٖ ذَاّس تَز، قَز هٖ
ضؾس ٍ تا لَاٖس ولٖ حمَلٖ ؾاظگاض  هٖم ٖد٘ة تِ ًٓط . ق 356 ٓوِ زض هازإ  ًىتِ

تٕ هثٕ٘ تاقس تاقس وِ همطض زاقتِ ّطگاُ قٖء ٖطفا اظ تَا هٖلؿوت شٗل هازُ ، ً٘ؿت
ٍ ّن اٗكاى زض . زاذل زض تٕ٘ ذَاّس تَز؛ ّطچٌس وِ هتٗاهل٘ي تط اٗي اهط خاّل تاقٌس

وٌٌس: لاًَى زض شوط اٗي اظ لاٖسُ ولٖ الٗمَز تاتٗٔ للمهَز فانلِ گطفتِ ٍ  هٖازاهِ اتطاظ 
ظٗطا زض نَضتٖ وِ َطف٘ي هٗاهلِ . قٌاؾس هٖآثاضٕ تطإ ٖمس تط ذالف لهس َطف٘ي 

ٍلٖ َثك اًس  اًتمال آى ضا لهس ًىطزُ، تاتٕ تَزى چ٘عٕ اظ هثٕ٘ خاّل تاقٌس ًؿثت تِ
هٗاهلِ آى چ٘ع لهس ًكسُ ٍلٖ آى قٖء تِ تثٕ هثٕ٘ تِ ذطٗساض وِ  آى شٗل اٗي هازُ تا

ضؾس وِ ّسف اظ ٍيٕ اٗي لؿوت اظ هازُ هصوَض ووه تِ  هٖتِ ًٓط . قَز هٖهٌتمل 
هط زضًٍٖ َطف هٗاهلِ زض هَضز آگاّٖ ٗا زض ا، زازضؼ ٍ ؾلة ٍْ٘فِ خؿتدَ اظ اٍ

تَاًس هٗلَم  وٖٖسم آگاّٖ اٍ ًؿثت تِ ٖطف اؾت وِ ٖازتا تسٍى الطاض اٗي قرم ً
 (31ل، 1386، قْ٘سٕ).قَز

 ٍ يوياًس  الثتِ اٗكاى زض خإ زٗگط تَي٘ح هتفاٍت اظ اٗي زٗسگاُ اضائِ وطزُ
زض هَضزٕ وِ ٗىٖ »اقتِ اًس: م ت٘اى ز. ق 356پصٗطـ ٍ اؾتٌاز تِ ّو٘ي لؿوت اظ هازُ 

تِ ٖلت ٖسم اضتثاٌ آى اثط ، اظ َطف٘ي ًؿثت تِ تًٖٗ اظ آثاض اَالق ٖمس تٖ اَالٔ اؾت
إ  قَز ٍ ذسقِ وٖخْل هعتَض هَخة هدَْل قسى هاّ٘ت ٖمس همهَز ً، تا شات ٖمس

 تَاى تِ ٖول هٖاها تحل٘لٖ وِ اظ ضيإ َطف خاّل . ؾاظز وٖلهس اًكاء ٍاضز ً تأث٘طتط 
ظٗطا فطو تط اٗي اؾت وِ . زّس هٖهَٗ٘ب تَزى ضيإ اٗي قرم ضا ًكاى ، آٍضز
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اثط هَضز اَالق ٖمس ضا زض ًٓط ، قرم هصوَض زض ؾٌدف آثاض ٖمس ًؿثت تِ ذَز
اها تا اٗي حال تا زض ًٓط گطفتي . هگط اٗي وِ اثط هعتَض تِ ؾَز خاّل تاقس، ً٘اٍضزُ اؾت

 ،حمَق هسضى اظ لعٍم اؾتحىام ٍ ثثات ٖمَزانل نحت ٍ اٖتثاض ٖمَز وِ زض تَخِ٘ 
، گ٘طز ٍ فمساى ًهٖ وِ چٌ٘ي ٖمسٕ ضا غ٘ط ًافص ٗا لاتل فؿد هٗطفٖ وٌس هٖهٌكاء 

غ٘ط هٗتثط ٗا ، تَاى ٖمس هعتَض ضا ًؿثت تِ َطفٖ وِ اثط ٗاز قسُ تِ ظٗاى اٍ اؾت وًٖ
تط ٖىؽ اظ تلىِ . ًؿثت تِ َطفٖ وِ خاّل تِ اثط هصوَض تَزُ اؾت لاتل فؿد زاًؿت

م وِ خعء ٗا تاتٕ ٖطفٖ هثٕ٘ ضا حتٖ زض . ق 356اظ همطضات ًٓ٘ط هازُ إ  هالن پاضُ
تَاى اؾتفازُ وطز وِ  ، هٖزاذل زض تٕ٘ زاًؿتِ اؾت، نَضت خْل هتٗاهل٘ي تط ٖطف

ّط چٌس وِ هَضز ، ؾاظز وٖتط اٖتثاض ٖمس ٍاضز ًإ  خْل ًؿثت تِ اثط اَالق ٖمس ذسقِ
 (208ل ،1ج ،1377، قْ٘سٕ)«.َٖٖ اؾتهازُ هصوَض خْل هَي

تَزى  هٖزض تَخِ٘ العا» وِاًس  ّوچٌ٘ي تطذٖ زٗگط اظ اٗكاى اٗي چٌ٘ي ت٘اى ًوَزُ
وؿاًٖ وِ ، تَاى گفت هٖم( .ق 225هازُ )لَاٖس ٖطف ٍ ٖازت تطإ َطف٘ي لطاضزاز

 وٌٌس تِ ْاّط تا ٖلن ٍ وٖتٌسًس ٍ تط ذالف همطضات ٖطفٖ هَخَز تطايٖ ً هٖلطاضزاز 
اها ّو٘كِ . پصٗطًس ٍ اغلة ٍيٕ چٌ٘ي اؾت هٖضا ّا  آى ََض يوٌِٖ اَالٔ ٍ ت

ظٗطا تطإ تحمك اضازُ يوٌٖ . تَاى زض اٗي ظهٌِ٘ تِ اضازُ يوٌٖ زٍ َطف اؾتٌاز وطز وًٖ
لاًًَگصاض چٌ٘ي قطَٖ ضا الظم ًساًؿتِ ٍ وِ  آى حال، آگاّٖ َطف٘ي اظ ٖطف الظم اؾت

م( تٌاتط اٗي زض .ق 356هازُ ).گاّٖ اظ آى همطض زاقتِ اؾتالتعام تِ ٖطف ضا حتٖ تسٍى آ
اظ آًدا وِ َطف٘ي . تَاى تِ اضازُ هفطٍو زٍ َطف اؾتٌاز خؿت هٖاٗي گًَِ هَاضز 

ٍ اظ اٗي اًس  فطو تط اٗي اؾت وِ آى ضا ذَاؾتِ، تَاًؿتٌس اظ لَاٖس ٖطفٖ آگاُ تاقٌس هٖ
 (171ل، 1383، لاؾن ظازُ)«.ضٍ تِ آى هلتعم ٍ پاٗثٌس ّؿتٌس

اًس  م اضائِ وطزُ. ق 356اظ اٗي تَخْٖ٘ وِ زض ذهَل هازُ ، الثتِ اٗكاى زض ازاهِ
ضؾس وِ ؾىَت زٍ َطف لطاضزاز  هٖزٌّس: تِ ًٓط  هٖٖسٍل ًوَزُ ٍ اٗي چٌ٘ي تَي٘ح 

قَز ٍ  وٖاهاضُ لثَلٖ آًاى هحؿَب ً، زض هَاضزٕ وِ اظ ٖطف ٍ ٖازت ذثطٕ ًساضًس
 356شٗل هازُ )آىوِ  اٗي خع. ع تَخْٖ٘ لاتل پصٗطـ ً٘ؿتاؾتٌاز تِ اضازُ هفطٍو ً٘

ذَاّس وؿٖ  هٖظٗطا تطإ هثال لاًًَگصاض . تساً٘ن هٖم( ضا حىن هثتٌٖ تط ًٓن ٖوَ. ق
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اظ تؿل٘ن چ٘عٕ وِ ٖطفا خعء ٗا تاتٕ هثٕ٘ اؾت ذَززاضٕ ، ًتَاًس تِ ازٖإ خْل
 (367ل، 1383لاؾن ظازُ).وٌس

، 23ج، ُ.ق1392، ًدفٖ)21ز زاضز وِ َثك آى فمْاءً٘ع ٍخَ هٖاؾتسالل ٍ تحل٘ل زٍ
تاقس تطإ هتٗاهل٘ي  هٖ( هٗتمسًس آى چِ همَم پ٘ساٗف ٖمس ٍ همهَز انلٖ 127ل

لصا . نَضت نح٘ح قىل تگ٘طزِ تّا  آى ضٍقي اؾت ٍ ّو٘ي وافٖ ذَاّس تَز تا ٖمس
تِ إ  نسهِتَاًس  وٖخْل تِ ههازٗك لَاظم ٍ تَاتٕ اظ اهَض فطٖٖ ٍ خعئٖ ٖمس تَزُ ٍ ً

چطا وِ آى چ٘عٕ وِ هَخة پ٘ساٗف ٖمس . ٍاضز وٌسّا  آى لهس هتٗاهل٘ي ٍ اضازُ انلٖ
تاقس ّواى هَئَ انلٖ ٖمس اؾت وِ تِ پكتَاًِ تَافك ٍ تطايٖ َطف٘ي هؿتمط  هٖ

لصا تط اؾاؼ اٗي تحل٘ل ً٘ع ٍخَز خْل زض تَاتٕ هثٕ٘ هٌافاتٖ تا لاٖسُ . قسُ اؾت
اقتِ چطا وِ زض اٗي خا فٖ الدولِ اضازُ ٍ لهس ٍخَز زاقتِ الٗمَز تاتِٗ للمهَز ًس

 . اؾت ٍ اٗي ؾُح اظ خْل هًط تِ نحت ٖمس ًرَاّس تَز
ً٘ع اتطاظ زاقتٌس:  (46ل، 3ج ،1387، واتَظٗاى)زض ّو٘ي ضاؾتا تطذٖ اظ حمَلساًاى

ّإ  ًىتِ ٓوافٖ اؾت زضتاض. زض پ٘ف تٌٖ٘ ّوِ هؿائل خعئٖ ًساضًس هٖالعا، زٍ َطف
لاًَى  339لصا هازُ . هاًس تِ ًٓام حمَلٖ ٍا گصاضًس هٖلٖ هٗاهلِ تَافك وٌٌس ٍ آى چِ ان

پؽ اظ تَافك تإٗ ٍ »وٌس:  هٖهسًٖ زضتاضُ تٕ٘ وِ ًوًَِ تاضظ ٖمس هَٗو اؾت اٖالم 
ٌٖٗٗ وافٖ اؾت « .قَز هٖهكتطٕ زض هثٕ٘ ٍ ل٘وت آى ٖمس تٕ٘ تِ اٗداب ٍ لثَل ٍالٕ 

خٌؽ ٍ ٍنف هثٕ٘ ٍ ه٘عاى تْإ آى تطايٖ وٌٌس تا ٖمس تٕ٘  زضتاضُ همساض ٍ، زٍ َطف
 . ٍالٕ قَز

، 5ج، تا تٖ، ٖطالٖ؛ 127 ل، 23ج، ُ.ق1392، ًدفٖ)22وِ فمْاء هٖتحل٘ل ؾَ
ً٘اظٕ تِ ٍخَز اضازُ تطإ لَاظم هثٕ٘  اٗي اؾت وِ حتٖ انالًاًس  ت٘اى فطهَزُ (221ل

هحؿَب ، لَاظم ٍ تَاتٕ ٍ قطٖاً ّطآى چِ ٖطفً، نطف اًتمال هثِٕ٘ ًرَاّس تَز ٍ ت
قَز ٍ اٗي اهَض نطفا آثاض هثٕ٘  هٖقًَس اظ تاب تثٗ٘ت اظ انل تِ هكتطٕ هٌتمل  هٖ

آثاض ً٘ع ٖوال هٌتمل قسُ اؾت لصا تحث اظ ٍخَز خْل ٗا ٖلن ، هإثطّؿتٌس وِ تا اًتمال 
 . تٖ هَضز ٍ هٌتفٖ ذَاّس تَز

قَز ثوطُ آى اٗي اؾت  هٖطٕ هٌتمل تِ هكتإ  هاًٌس آى وِ ٍلتٖ هالى٘ت ٖ٘ي ذاًِ 
وِ هالى٘ت هٌافٕ ً٘ع تالتثٕ هٌتمل قسُ اؾت زض ًت٘دِ َثك اٗي تحل٘ل ً٘ع اًتمال تَاتٕ تِ 
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هثٕ٘ تِ هكتطٕ اهطٕ هَافك لاٖسُ تَزُ ٍ تٗاضيٖ تا لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ للمهَز ً٘ع 
ضا زض  هٖم زاللت التعاالثتِ اٗي تحل٘ل ً٘ع تطاٗي پاِٗ اؾتَاض اؾت وِ هفَْ. ًرَاّس زاقت

 . هٌٗاء لفّ تساً٘ن زض غ٘ط اٗي نَضت تَاتٕ ً٘ع ً٘اظهٌس اضازُ تطإ اًتمال ذَاٌّس تَز
تشخيصتَابعهبيعّايهعيار.2-2-9
هعيارّايقاًًَي.2-2-9-0

ت هكتطٕ ٗا تط اؾاؼ ؤٗتط اؾاؼ زٗسگاُ ًرؿت گطچِ هثٕ٘ اظ َطٗك هكاّسُ ٍ ض
، قَز هٌٖؽ ٍ ٍنف تطإ َطف٘ي هٗلَم ٍ اظ آى ضفٕ اتْام خ، ًوًَِ ٍ ٗا ت٘اى همساض

ل٘ىي اٗي تساى هٌٗا ً٘ؿت وِ ّوِ اخعاء هثٕ٘ تَُض واهل تطإ َطف٘ي هكرم ٍ هٗ٘ي 
تلىِ هوىي اؾت اخعائٖ زض هثٕ٘ ٍخَز زاقتِ تاقس وِ زاذل تَزى آى زض هثٕ٘ ٍ ، تاقس

زًثال ِ ٔ تإٗ ٍ هكتطٕ تهطزز ٍ هكىَن تاقس ٍ اٗي اهط تٌاظّا  آى ّوچٌ٘ي هالى٘ت
 وٌ٘ن: هٖهطٍض  تَاتٕ هثٕ٘( ضا شٗالً)وِ قمَق هرتلف آى، زاقتِ تاقس
زض هثٕ٘ ّا  آى زض ٖمس تٕ٘ خعء هثٕ٘ قٌاذتِ قسُ ٍ َطف٘ي تط زذَلچِ  آى الف(

قَز ٍ تِ هكتطٕ تٗلك ذَاّس  هٖزاذل زض هثٕ٘ هحؿَب ، تَافك ًوَزُ تاقٌس
 (.علٖ وِ هَضز تٕ٘ تاقسهاًٌس لَؾتط هٌهَب زض هٌ).گطفت

اگط چِ زض ٖمس ، تط حؿة ٖطف ٍ ٖازت خعء ٗا تاتٕ هثٕ٘ قوطزُ قَزچِ  آى ب(
زاذل زض تٕ٘ ٍ ، تساى تهطٗح ًكسُ تاقس ٍ ّط چٌس وِ هتٗاهل٘ي خاّل تط ٖطف تاقٌس

هاًٌس چطخ )م.ق 356هازُ  -قَز  هٖگطزز ٍ تِ هكتطٕ هتٗلك  هٖخعء هثٕ٘ هحؿَب 
  ٗسوٖ اتَهث٘ل(

 ٍلَ، زاللت تط زذَل چ٘عٕ زض هثٕ٘ ًواٌٗس، لطائي ٍ اهاضات هَخَزچِ  چٌاى ج(
زاذل زض تٕ٘ تلمٖ ٍ هتٗلك تِ هكتطٕ ، زض ٖمس هَضز تهطٗح لطاض ًگطفتِ تاقسوِ  اٗي

 (33ل، 1377، ذَاخِ پ٘طٕ ٍ ًَٗي).ذَاّس تَز
تا تَخِ ضؾس وِ لاًًَگصاض  هٖم اٗي چٌ٘ي تِ ًٓط . ق 356اها تا زلت زض هتي هازُ 

ؾِ ياتُِ ضا تطإ تكر٘م اًَأ ، ذانٖ ٖثاضات ذَز ضا تىاض تطزُ ٍ تط اٗي اؾاؼ
هتٌاؾة تا ًَٖٖ ، وِ ّط ٗه اظ اٗي يَاتٍإ  تَاتٕ هثٕ٘ تٗ٘٘ي وطزُ اؾت تِ گًَِ

 تاقس:  هٖذال اظ تَاتٕ هَضز هٗاهلِ تَزُ وِ تِ قطح شٗل 
 . وِ ٖطفا ٍ ٖازتا خعء هثٕ٘ تاقسچِ  آى الف( ّط
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 . وِ ٖطفا ٍ ٖازتا تاتٕ هثٕ٘ تاقسچِ  آى ب( ّط
 . زاللت تط زذَل آى زض هثٕ٘ زاقتِ تاقس، وِ لطائيچِ  آى ج( ّط

قَز وِ  هٖچٌ٘ي هتثازض ، ًىتِ اٍل: اظ تفه٘ل فَق وِ زض هازُ هصوَض آهسُ اؾت
تواٗع ، تاقس هٖ« خعء هثٕ٘»چِ  آى اؾت ٍ« زاذل زض هثٕ٘»چِ  آى ٍ« تاتٕ هثٕ٘»ت٘ي 
خعء هثٕ٘ ، لصا آى چ٘عٕ تحت ٌَٖاى تاتٕ هثٕ٘ ذَاّس تَز وِ َث٘ٗتا ذَز. َز زاضزٍخ

هاًٌس اضائِ ؾٌس هالى٘ت ذاًِ ٗا ذَزضٍ پؽ اظ اًتمال هثٕ٘ تِ هكتطٕ وِ خعء . ًثاقس
ّوچٌ٘ي اهَضٕ . هثٕ٘ ً٘ؿت اها چَى تاتٕ هثٕ٘ اؾت زض ٌَٖاى هثٕ٘ لطاض گطفتِ اؾت

ٌّس تَز وِ ًِ خعء هثٕ٘ تاقٌس ٍ ًِ تاتٕ هثٕ٘ هحؿَب ذَا« زاذل زض هثٕ٘»شٗل ٌَٖاى 
 . قًَس

« تاتٕ هثٕ٘»وِ چِ  آى اؾت ٍ« خعء هثٕ٘»وِ چِ  آى زٍم: ياتُِ تكر٘م ه٘اى ًٔىت
زض حالٖ وِ ياتُِ . ٖطف ٍ ٖازت هٗطفٖ قسُ اؾت، هكتطن تَزُ ٍ آى، اؾت

لصا تطإ . لطائي ٍ اهاضات اؾت، اؾت« زاذل زض هثٕ٘»وِ چِ  آى تكر٘م تطإ
تَاًس ضاّگكا تاقس ٍ ًِ زاللت  هًِٖ زاللت تًوٌٖ ، تكر٘م ههازٗك اٗي زؾتِ اذ٘ط

زض ًت٘دِ اٗي زؾتِ اظ اهَض فانلِ ت٘كتطٕ . ٍ ًِ تِ َطٗك اٍلٖ زاللت تُاتمٖ هٖالتعا
زاذل زض هثٕ٘ قسُ ٍ ، ًؿثت تِ هثٕ٘ زاضًس ٍ نطفا اگط لطائي ٍ اهاضات ٗاضٕ وٌٌس

 . گ٘طًس ٍ اال ذاضج اظ حُِ٘ ٖمس تٕ٘ ذَاٌّس تَز هٖس لطاض تالُثٕ زض للوطٍ ٖم
بِهعٌاياعن()هعيارّايفقْيتشخيصتَابعهبيع.2-2-9-2

اٗي ًىتِ ، چِ اظ هدؤَ تٗاضٗفٖ وِ فمْاء اهاهِ٘ زض ذهَل تَاتٕ هثٕ٘ اضائِ زازًس آى
هثٕ٘  آٗس وِ ؾِ هٗ٘اض هدعا تطإ قٌاؾاٖٗ ٍ تكر٘م اهَضٕ وِ اظ َطٗك هٖتسؾت 

 . ٍخَز زاضز، قًَس هٖزاذل زض ٖمس 
هٗ٘اض زٍم زاللت تًوٌٖ ٍ آذطٗي ياتُِ هٗ٘اض ، زاللت تُاتمٖ تَزُ، هٗ٘اض اٍل

هتٌاؾة تا ، ٍ ّواى ََض وِ هكَْز اؾت ّط ٗه اظ اٗي يَاتٍ. تاقس هٖ هٖزاللت التعا
 . گٌدس هًَٖٔ ذانٖ اظ اهَضٕ اؾت وِ زض هفَْم تَاتٕ هثٕ٘ 

ًتيجِ

وِ تگَٗ٘ن آى اؾت  قَز وِ هٌاؾثتطٗي زٗسگاُ هٖٔ هثاحث فَق چٌ٘ي اؾتٌثاٌ اظ هدوَ
لاًَى هسًٖ ٗه حىن ذالف لاٖسُ ضا ت٘اى ًىطزُ ٍ هُاتك تا لَاٖس  356هازُ
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زض  هٍٖخَز هٌٗإ زاللت التعا، زل٘ل ٖوسُ زض اٗي هُلة. تاقس هٖلطاضزازّا  هٖٖوَ
اؾاؼ اٗي تحل٘ل ٍلتٖ هتٗاهل٘ي تط . تاقس هٖهٌٗإ لفّ اؾتٗوال قسُ تَؾٍ ٖطف 

تِ ّو٘ي خْت اًس  وٌٌس ٖوال اضازُ لَاظم آًطا ً٘ع وطزُ هٖاضازُ تىاضگ٘طٕ لفّ هثٖ٘ٗ ضا 
، قَز هٖهالى٘تف تِ هكتطٕ هٌتمل ، وِ ٖطفا خعء لَاظم هثٕ٘ هحؿَب قَزچِ  آى ّط

، طفًٖؿثت تِ ههساق اٗي لَاظم ٖ ،خْل تِ ٖطف تِ ٍاؾُٔه٘اى َطف٘ي ٖمس  اگطچِ وِ
لصا ٍخَز ّواى اضازُ اٍلِ٘ وافٖ اؾت تا تگَٗ٘ن تحث . خْل ٗا تطزٗس ٍخَز زاقتِ تاقس

  .تاقس وٖتَاتٕ هثٕ٘ هُاتك تا لاٖسُ الٗمَز تاتِٗ للمهَز تَزُ ٍ اؾتثٌاء ً
ّایادداشت

                                                 
ّب فلوىبى  فٖ الَطِ٘ ٍ ًحَ ٍ اها الشجَع الي الوؼاًي الششػيِحَم طبحت هفتبح الىشاهِ: هش. 4

هن اًْب ولْب  ػلي الوَاضغ الوخصَصِ التي ال تؼشف لْا هؼاًي هؼيٌِ في الؼشف ٍ اللغِل٘بم الذل٘ل 
 . ل٘ست هحل ٍفبق فبلتوذٕ الٖ هب ًحي فِ٘ هوب هشفت فْ٘ب هوبًْ٘ب هشفبً اٍ لغِ ال ٍجذ لِ

الَلف ٍ الَطِ٘،  هشحَم طبحت جَاّش: ٍ ثوغ الٌظَص الَاسدُ فٖ ثوغ االلفبف فٖ الٌزٍس،  -
تل قيل اًْا في االلفاظ التي لن يؼلن لْا هؼاى هؼيٌِ في الؼشف ٍ  اسدُ في هَاسد خاصِ،  هن اًْب ٍ

   ٍ اًوب ّٖ هجولِ اٍ هجْوِ  هلْ٘ب ث٘ي الـبئفِ فٖ هَسدّب، فؼالً هي غ٘شُ ، اللغِ
ّب  . آٗت اهلل هىبسم ش٘شاصٕ: ارا تحمك الوَػَم تتشتت احىبهِ هلِ٘ سَاء لظذّب، ام لن ٗمظذ2

ّب ٍ وزله حىوِ ثلضٍم االسش فٖ  ٍ غ٘ش هثل حىن الشبسم ثخ٘بس الوجلس ٍ الو٘ت ٍ الحَ٘اى
ٍ غيش رلک هي االحکام التشتة ػلي ثوغ الوَاسد ٍ وَى ػوبى الوثوي هلٖ الجبئن لجل الجبػِ 

ٍ قصذ الوتثايؼييي لْا، تل لَ کاًَا جاّليي تْزُ االحکام اٍ ػالويي تخالفْا تتشتة ػليْا تالسية 
وزله ارا لن ٗولن الضٍج احىبم الٌفمٔ ٍ الضٍجٔ هثالً ثوذم جَاص خشٍجْب هي ث٘تْب هي دٍى ارى 

ه اى صٍجْب... ٍ غ٘شّب لضهْوب ّزُ االحىبم هي دٍى حبجِ الٖ لظذّب. ٍ السش فٖ جو٘ن رل
الحبجِ الٖ المظذ اًوب َّ فٖ لَام الومذ ٍ اهب االحىبم فْٖ اهَس اخشٕ تشتجؾ ثبلشبسم ٍ اسادتِ 

 ٍالدخل لمظذ الوبلذ فْ٘ب اثذا ٍ االهش ٍاػح

، ثووٌٖ اًْب التتشتت اال هن وًَْب همظَدُ اى الؼقذ تاتغ للقصذ في سائش االحکامهشحَم ه٘شفتبح :  -
ىبح الًفمِ هلِ٘ ٍ هي لن ٗمظذ ػوبى الذسن فٖ الج٘ن فال ػوبى هلِ٘ ٍ فوي لن ٗمظذ الٌفمِ فٖ الٌ

هي لن ٗمظذ خ٘بس الوجلس اٍ الشفوِ اٍ خ٘بس الحَ٘اى اٍ تَاثن الوج٘ن وث٘بة الجبسِٗ ٍ هفتبح الذاس 
اٍ الوْش فٖ هفَػِ الجؼن اٍ لحَق الَلذ اٍ هذم جَاص جون الخت٘ي اٍ ًىبح الخبهسِ اٍ ًلبئش رله 
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م غ٘ش الوتٌبِّ٘ الالحمِ للومَد ثوذ تحمك اسوبًْب ٍ طحتْب ال ٗتولك فِ٘ ّزُ االحىبم هي الحىب
االجواع ثبلٌسجِ الِ٘، ٍ تجوِ٘ الومذ للمظِ ثْزا الووٌٖ لن ٗمن دل٘ل هلٖ اهتجبسُ ثل ٗشدُ اهَس احذّب 

  ، ووبال ٗخفٖ هلٖ هي ساجن والهْن.القطؼي االصحاب ػلي ػذم اػتثاس القصذ في رلک کلِ
اى االحکام ٍ االثاس الوتشتثِ ػلي الوٌشاء ششػا، ليست تاتؼِ لقصذّا، تل ه٘شصا حسي ثجٌَسدٕ:  -

فبرا صٍجت ًفسْب هي شخض، ٗجت هلْ٘ب التوى٘ي ٍ اى لظذت تتشتة ػليِ ٍ لَ قصذ ػذهْا. 
 هذهْب ٍ وزله الضٍج ٗجت هلْ٘ب ًفمتْب ٍ اى لظذ هذهْب حبل المجَل. 

ٍ لولِ ادسجِ فٖ الوشف الًِ  تل ّن هقذم ػليْواٗشاهٖ الششم ثـشٗك اٍلٖ، .  شْ٘ذ ثبًٖ:  ٍوزا 3
 هشف خبص ثن اى اتفمت ٍ اال لذم الششهٖ ثن الوشفٖ ثن اللغَٕ. 

طبحت حذائك الٌبػشُ: ٍاالكْش اى ٗمبل:اى الَاجت َّ حول اللفق هلٖ الحم٘مِ الششهِ٘ اى  -
 اى ثجت.  ذم ػلي ػشف الٌاسالًِ هقٍجذت، ٍ اال فولٖ هشفْن هلْ٘ن االسالم 

. طبحت جَاّش: ًون لذ ٗمبل: ثتمذٗن الحىن الششهٖ هلٖ هب َّ همتؼٖ الوشف ووب تسووِ فٖ 4
دخَل ثوشُ الٌخل لجل التبث٘ش فٖ هله الوشتشٕ ٍ اى لن ٗىي َّ هلٖ همتؼٖ الوشف، ثل ٍ اى وبى 

لجحث لىي لذ ٗشٗذُ الشْ٘ذ اٍ غ٘شهحل ا–الوشف هلٖ خالفِ ٍ َّ هن اى فِ٘ هي االشىبل هب تسووِ 
 ًحَُ هوب الٗىَى ثِ هخبلفب.   

 . ه٘شفتبح:ٗشدُ اهَس احذّب االجوبم المـوٖ االطحبة هلٖ هذم اهتجبس المظذ فٖ رله ول5ِ
شْ٘ذ ثبًٖ: ]ف٘وب ٗذخل فٖ الوج٘ن[ هٌذ اؿالق لفلِ ]ٍ[ الؼبثؾ اًِ ]ٗشاهٖ فِ٘ اللغِ ٍ الوشف[ الوبم 

الششم ثـشٗك اٍلٖ، ثل َّ همذم هلْ٘وب ٍ لولِ ادسجِ فٖ الوشف الًِ هشف اٍ الخبص ٍ وزا ٗشاهٖ 
 خبص ثن اى اتفمت ٍ اال لذم الششهٖ ثن الوشفٖ ثن الغَٕ. 

حذائك الٌبػشُ: ٍ االكْش اى ٗمبل:اى الَاجت َّ حول اللفق هلٖ الحم٘مِ الششهِ٘ اى ٍجذت، ٍ  -
 الٌبس اى ثجت. اال فولٖ هشفْن هلْ٘ن السالم، الًِ همذم هلٖ هشف 

همذس اسدث٘لٖ: اى االلفبف هحوَلِ هلٖ الووبًٖ الوشفٖ الششهٖ لَ وبى، ٍهلٖ اطـالح  -
 الوخبؿج٘ي اى وبى ٍ اال فبلوشفٖ الوبهٖ ٍ اال فبللغَٕ. 

ارا اساد تقذين الششػي ػلي الؼشف  . طبحت جَاّش: ٍ َّ هي غشائت الىالم، ار فِ٘ هب الٗخف7ٖ
ُ تثؼيِ ػقذ ّوا لقصذ ّوا. تل لَ قصذا غيشُ هغ الجْل تِ، تطل ٍ لَ الخاص للوتؼاقذيي ضشٍس

، ًون لَ هلوبُ ٍ لظذاُ طح، ٍ اى وبى غ٘ش هشفْوب هي غ٘ش فشق ث٘ي الششهٖ ٍ الوشفٖ. ثل الششػي
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کاى للؼشف الؼام الشاهل لْوا هؼٌي هغايش للششػي ٍ فِ٘ اٗؼب ف٘وب ارا لن ٗىي لْوب هشف خبص ثل 
التٖ ٗحول هلْ٘ب لفق الشبسم ٍ هي تجوِ فٖ  رلک هي لفظْوا، ال الحقيقِ الششػيِ اى الظاّش اسادُ

 االستووبل. 
طبحت هفتبح الىشاهِ: فبى اللبّش اى الوتجبٗو٘ي اًوب اسادا الوشف الوبم اى وبى ٍ اال فبللغِ ٍ لن  -

 ٗشٗذا الحم٘مِ الششهِ٘ ووب َّ الغبلت الووشٍف. 
تاى الثائغ ها تاع اال ها َّ هقصَدُ ٍ الوشتشی ٍح٘ذ هظشُ... طبحت سٗبع الوسبئل: اهتشػِ  -

لَ صشف الي ٍ همظَد ّوب هي الوـلك ل٘س اال هب َّ ثِ اطـالحْوب، ثل  ها اشتشی اال کزلک
َّ هجَْلِ٘ الوج٘ن حبل الومذ. ًون ارا هشفب  هي جِْ اخشٕ ٍ اصطالح الشاسع يلزم تطالى الؼقذ

لِ٘، ٗىَى َّ الوشجن لىي ال هي جْت تمذٗوِ هلٖ اطـالحْوب ثل اطـالح الشبسم ٍ اٍلوب الومذ ه
 هي جِْ توٌْ٘وب، ووب ارا اٍلوبُ هلٖ اطـالح ؿبئفِ اخشٕ. 

فٖ تمذٗن الحم٘م٘مِ الششهِ٘ ح٘ث هلوت هلٖ الوشفِ٘ ٍ اللغَِٗ اى اختلفت فبى اللبّش ثل الومـَم 
االهشٗي :)الوشفِ٘ ٍ اللغَِٗ( ٍ لولِ لْزا لن ٗزوشّب ثِ هذم اسادُ الوتجبٗو٘ي غبلجب اٗبّب ثل اًوب اسادا احذ

 هذا الشْ٘ذ الثبًٖ فٖ الوسبله ٍ الشٍػتِ. 
 . س٘ذ اثَالحسي اطفْبًٖ: هبٗوذ هي تَاثوْب. 8
 . اهبم خوٌٖ٘)سُ(: ارا جشت الوبدُ ثذخَلِ فِ٘. 9

 . شْ٘ذ ثبًٖ: ٍالؼبثؾ اًِ ٗشاهٖ فِ٘ اللغِ ٍ الوشف الوبم اٍ الخبص... 40

 حمك حلٖ:  ٍالؼبثؾ االلتظبس هلٖ هب ٗتٌبٍلِ اللفق، لغِ أٍ هشفب. ه44
 . هالهِ حلٖ:  ف٘وب ٌٗذسج فٖ الوج٘ن ٍ ػبثـِ االلتظبس هلٖ هب ٗتٌبٍلِ اللفق لغِ ٍ هشفب42
. سجضٍاسٕ: ٍالؼبثؾ فٖ ّزا الجبة الشجَم الٖ الوشف الوبم، ٍ لَ اختض اّل لشِٗ اٍ ثلذ ثوشف 43

ل والهْن فٖ ثالدّن هلٖ رله ٍ ّزاالهش ٗختلف ثحست الجالد ٍ خبص كبّش شبئن ثٌْ٘ن حو
 االصهبى الوختلفِ

. آلب ػ٘بء الذٗي هشالٖ: ف٘وب ٗذخل فٖ الوج٘ن... لوذم شوَل هٌَاى الوج٘ن لِ هشفب ٍ توبم الوذاس 44
ذ هلٖ طذق ّزا الوٌَاى الوولَم هٌذّن وَى الوذاس فٖ فْن هوٌبُ هلٖ التجبدس هٌذ الوتوبهل٘ي... ل

 تذخل ثوغ االهَس تجوب ثحىن الوشف... ٍ اى لن ٗذخال تحت الوٌَاى... 
 . شْ٘ذ ثبًٖ: لذم)الوشفٖ(ثن اللغَٕ... 45
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 هحمك وشوٖ: ٗمذم الوشفٖ هلٖ اللغَٕ ٍاى هىس فٖ الوجبسُ. 
همذس اسدث٘لٖ: اى االلفبف هحوَلِ هلٖ... اطـالح الوخبؿج٘ي اى وبى ٍ اال فبلوشفٖ ٍ اال  -

 فبللغَٕ. 
طبحت حذائك الٌبػشُ: فولٖ هب َّ الوتوبسف فٖ السي الوتخبؿج٘ي ٍ الوتجبدس فٖ هحبٍساتْن ٍ  -

 اى اختلفت فٖ رله االطمبم ٍ الجلذاى، ثن هن توزس رله فبللغِ ٍ سثوب لذم ثوؼْن اللغِ هلٖ الوشف. 
ى ٍ اال فبللغِ.... طبحت هفتبح الىشاهِ: فبى اللبّش اى التوجبٗو٘٘ي اًوب اسادا الوشف الوبم اى وب -

فبلؼبثؾ الزٕ الغجبس هلِ٘ َّ الشجَم الٖ هشف الوتجبٗو٘ي اى هلن ٍ اال فئلٖ الوشف الوبم ٍ اال فئلٖ 
 اللغِ... ٍ االٍلٖ فٖ الوجبسُ ٍ غ٘شّب تمذٗن الوشف هلٖ اللغِ. 

ٍ اال  طبحت سٗبع الوسبئل: ٍ هوب روشًب تحمك اى الؼبثـِ الشجَم الٖ هشف الوتجبٗو٘ي اى هلن -
 فئلٖ الوشف الوبم اى وبى ٍ االفئلٖ اللغِ. 

. طبحت جَاّش: اى الوحىٖ هي لـت الذٗي ساصٕ اى الوشاد ثتٌبٍل ثبلذاللِ الوـبثمِ٘ ٍ التؼوٌِ٘ 46
 الااللتضاهِ٘ فال ٗذخل الحبئؾ لَ ثبم السمف ٍ استحسٌِ فٖ الوسبله. 

ذاللِ الوـبثمِ٘ ٍ التؼوٌِ٘ دٍى هحمك وشوٖ:  فٖ حَاشٖ ش٘خٌب الشْ٘ذ هي لـت الذٗي:ثبل -
 االلتضاهِ٘... 

ثشإ هشبّذُ توبسٗف دٗگش س. ن ه٘شصإ لوٖ: فالٗشاد هي اللفق اال هوٌٖ ٍاحذ فبى اهتجش  . 47
داللتِ هلٖ رله الووٌٖ ثتوبهِ فوـبثمِ. ٍ اى اهتجش داللتِ هلٖ جضئِ هي جِْ وَى الجضء فٖ ػوي 

صم لِ اى وبى لِ الصم ثووٌٖ االًتمبل هي اطل الووٌٖ الٖ الىل فتؼوي. ٍ اى اهتجش داللتِ هلٖ ال
 (249ُ. ق، ص4378، لوٖرله الالصم فَْ التضام.)

هحوذ ًَٗس هلٖ:ٗشٕ اثي الحبجت اى ول الووبًٖ تذخل فٖ ًـبق، الوٌـَق الظشٗح) ٍ َّ هب -
ٖ الَػوٖ الزٕ ٍػن اللفق لِ( أٍ غ٘ش الظشٗح) ٍ َّ هب ٗلضم هٌِ( ٍ ٗمظذ ثبلوٌـَق الظشٗح الووٌ

ٗشول داللتٖ الوـبثمِ ٍ التؼوي. اهب الوٌـَق غ٘ش الظشٗح ف٘متظش هلٖ ػشة هي داللِ االلتضام، 
 (54، ص2004تله التٖ التَافك ٍ التخبلف هوٌٖ الوٌـَق.) هحوذ ًَٗس هلٖ، 

هلٖ االًسبى الجبلغ  "سجل"ٗمظذ ثبلوـبثمِ اى ٗذل اللفق ٍػوب هلٖ ووبل الوسوٖ وأى ٗذل لفق 
 الزوش

 "اًسبى"هلٖ ٍاحذ هي  "سجل"ٍ ٗمظذ ثبلتؼوي اى ٗذل اللفق هلٖ جضء هي هوٌبُ وأى ٗذل لفق 
  "روش"أٍ  "ثبلغ"أٍ 
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 ٗـجمْب هتىلوَ اللغِ، ٍ تٌذسج فٖ داللِ التؼوي:  ٍ هي المَاهذ االسبسِ٘ التٖ
جبء "ؼشٍسُ ٗستلضم ثبل "جبءسجل"اثجبت الخبص ٗستلضم ػشٍسُ اثجبت الوبم. فبستخذام الجولِ 

 "اًسبى

الٗستلضم اثجبت  "جبء اًسبى"اثجبت الوبم الٗستلضم ػشٍسُ اثجبت الخبص ٍ الًفِ٘. فبستخذام  .4
 الى االًسبى لذ ٗىَى اهشأُ أٍ ؿفال أٍ ؿفلِ ٍ الًفِ٘.  "جبء سجل"

الٗستلضم  "ل٘س فٖ الذاس سجل"ًفٖ الخبص الٗستلضم ػشٍسُ ًفٖ الوبم ٍ ال اثجبتِ. فبستخذام  .2
 "فٖ الذاس اًسبى"ٍ ال  "فٖ الذاس اًسبىل٘س "

 ًفٖ الوبم ٗستلضم ػشٍسُ ًفٖ الوبم.  .3

) هحوذ ًَٗس "ل٘س فٖ الذاس سجل"ٗستلضم ػشٍسُ  "ل٘س فٖ الذاس اًسبى"فبستخذام الجولِ  .4
 (57، ص2004هلٖ، 

اٍ  . همذس اسدث٘لٖ: ٍالوشاد ثبلووبًٖ هبٗفْن هٌْب ثحست التخبؿت اسادُ الالفق رله هـبثم٘ب وبى48
 . التزاهيا تؼوٌ٘ب اٍ

ه٘شصإ ًبئٌٖ٘: ال شجِْ فٖ اى ثوغ االهَس هثل التسل٘ن ٍ التسلن ٍ وَى الثوي ًمذ الجلذ ٍ ًحَ  -
 . هذلَال للؼقذ التزاهارله، سجت توبّذُ هٌذ الوشف ٍ الوبدُ ٗظ٘ش 

حمك االسدث٘لٖ طبحت هفتبح الىشاهِ: ٍاالكْش ثحست هب لذهٌبُ هي الحَالِ الٖ الوشف هب لبلِ الو -
هي اى الوشاد ثبلووبًٖ هب ٗفْن هٌْب ثحست التخبؿت اسادُ الالفق لْب ٍ دخَلِ تحت هشادُ هـبثم٘ب 

 ... التزاهياوبى اٍ تؼوٌ٘ب اٍ 
. طبحت جَاّش: الذاللِ االلتضاهِ٘ الوظـلحِ ّٖ االًتمبل هي اللفق الذال هلٖ الولضٍم الٖ الالصم 49

 هشفب اسادُ الالافق اٍ لن ٗشدُ.  ثَاسـِ اللضٍم ثٌْ٘وب همال اٍ
 ٍ فشػِ الصهب لالسادُ ثووٌٖ إى لظذ احذّوب ٗلضهِ لظذ ًمل االخش فٖ الذاللِ االلتضاهِ٘.  -

. ه٘شصإ ًبٌٖٗ٘:الششٍؽ الؼوٌِ٘ فبًْب لىًَْب ثحست الوشف ٍ الوبدُ فال ٗلضم االلتفبت الْ٘ب ثل 20
 بس٘ب لْب. الومذ ٗتؼوٌْب ٍ لَ وبى الوبلذ جبّال ثْب اٍ ً

ّب هٌذ الوشف ٗظ٘ش هي الوذلَالت الوشفِ٘ للفق، لظذّب  اى الششٍؽ الؼوٌِ٘ ثسجت توبّذ -
 الوتوبلذاى اٍ لن ٗمظذا. 

... ثسجت توبّذُ هٌذ الوشف ٍ الوبدُ ٗظ٘ش هذلَال للومذ التضاهب ٍ لَ لن ٗزوش فٖ هتي الومذ ثل لن -
 ٗىي الوبلذ هلتفتب الِ٘ اطال... 
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ذٗي هشالٖ: اى اللفق الَالن فٖ ح٘ض الج٘ن لذ ٗىَى هوٌبُ هولَهب للوتجبٗو٘ي ثجو٘ن آلب ػ٘بءال -
حذٍدّب ثح٘ث الٗجمٖ لْوب جِْ شه فٖ طذلِ، ٍ لذ الٗىَى هولَهب وزله، ووب َّ الشبى فٖ 
غبلت الوفبّ٘ن الىلِ٘، ار هب هي هفَْم ولٖ اال ٍ فِ٘ جِْ جْل فٖ حذ هي حذٍدُ هلٖ ٍجِ ٗشتجِ 

 لَاػن فؼال هي غ٘شُ. فِ٘ ًفس ا
طبحت جَاّش: ارا وبًب غبفل٘ي)هوب شه فٖ دخَلِ فِ٘ ٍ هوب اختلف فِ٘( ٍ اوتف٘ب فٖ هلن  24

 الوج٘ن ثوولن اجضائِ، 
ٍ لن ٗتٌجْب الستحؼبس توبهْب، فبى الظحِ فِ٘ ٍاػحِ ٍ ٗتجِ حٌ٘ئز ًضاهْوب فٖ دخَل ثوغ االش٘بء 

ثحست هب ٗشاُ هي الذخَل ٍ الخشٍج ٍ لَ هي جِْ ٍ خشٍجْب ٍ الوشافوِ للحبون ف٘حىن ثٌْ٘وب 
 الشه. 

ٍ لذ ٗمبل ثبلظحِ االٍل)اللفق الزٕ طبس للومذ حبل غفلِ الوتوبلذٗي هوب شه فٖ دخَلِ فِ٘ ٍ 
 هوب اختلف فِ٘، ار هن تٌجْْوب لزله ٍ لن ٗتوشػب  للذخَل ٍ الخشٍج ٍ ال وبى الوشف هٌذّوب 

ّزُ الجْبلِ فٖ اهثبل رله فٖ الظحِ ثوذ اى وبى الوولن الوشاد هٌمحب( اٗؼب ثٌبء هلٖ هذم لذح هثل 
 هي اللفق هولَهب. فتبهل ج٘ذا. 

. طبحت جَاّش: ٍ فشػِ الصهب لالسادُ ثووٌٖ اى لظذ ًمل احذّوب ٗلضهِ لظذ ًمل االخش فٖ 22
ِ ششهب اٍ الذاللِ االلتضاهِ٘ الوظـلحِ، ٗوىي هٌن تظَسُ فلن ٗجك فٖ هثل تَاثن الوضثَسُ اال التج٘و

هشفب لٌمل رله الوج٘ن ال اًِ لظذ ثبلومذ ًملْب ٍ اًِ َّ الزٕ اثش اًتمبلْب وبلوتجَم ٍ ح٘ث وبى الٌبلل 
الؼبثؾ االلتظبس هلٖ هب ٗتٌبٍلِ »فٖ الفشع لفق ط٘غِ الج٘ن، اهىي اًذساجِ حٌ٘ز فٖ الؼبثؾ الوضثَس

رله)داللت التضاهٖ( هي اللفق فِ٘ ٍ اال ثْزا االهتجبس ثٌبء هلٖ اسادُ هب ٗشول « اللفق لغِ اٍ هشفب
 فْٖ تبثوِ للٌمل ٍ لَ وبًجبلفول ثٌبء هلٖ حظَلِ ثبلووبؿبُ، فتبهل ج٘ذا فبًِ دل٘ك. 

آلب ػ٘بءالذٗي هشالٖ:  لذ تذخل ثوغ االهَس تجوب ثحىن الوشف اٍ الششم ٍ اى لن ٗذخال تحت  -
لج٘ن ثل ّٖ هي هٌمَالت الٖ الوشتشٕ تجوب الوٌَاى ٍ رله اٗؼب الى هي جِْ ٍ لَهْب فٖ ح٘ض اًشبء ا

لٌمل هتجَهِ ًل٘ش تجوِ٘ الٌوبء فٖ الولىِ٘ الوج٘ن هن اًْب خبسج هٌْب ٍ سثوب ٗتشتت هلٖ ّزُ الجِْ 
  هذم اػشاس الجْل ثَجَدّب اٍ همذاسّب فٖ طحِ الج٘ن. 
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